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Apresentação

A presente obra trata de uma coletânea de artigos 
científicos produzidos pelos alunos dos cursos de 
mestrado e doutorado em Ciência Jurídica do Pro-

grama de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídi-
ca da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), a partir de 
discussões fomentadas nas disciplinas cursadas na Sema-
na de Estudos Concentrados, realizada na Universidade de 
Alicante, Espanha, no mês de maio de 2014, tendo em vista 
convênio entre essa universidade e a de origem dos autores.

Os trabalhos científicos produzidos apresentam como 
fio condutor os temas centrais trabalhados nas discipli-
nas, dentro dos temas direito ambiental, sustentabilidade, 
transnacionalidade e teoria da argumentação, buscando-se 
a relação entre tais temáticas com vistas às contribuições 
à discussão da sociedade hipercomplexa em que se vive na 
atualidade.

Considerando a grande quantidade de contribuições 
de relevante valor teórico, optou-se por desenvolver a obra 
em dois volumes, com uma série de artigos que têm como 
elo comum a própria temática principal apresentada. As-
sim, o presente volume conta com nove capítulos de dezes-
sete autores diferentes. 

O primeiro capítulo, de autoria de Adilor Danieli e 
Queila Jaqueline Nunes Martins, apresenta-se em cará-
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ter introdutório desse volume da obra, trazendo discus-
sões pertinentes sobre o paradigma da sustentabilidade e 
o princípio da solidariedade, considerando a sua aplicação 
pela justiça como fatores para a obtenção do justo equilí-
brio entre as exigências da ecologia e da economia.

O segundo capítulo, de autoria de Lucia Dal Pont, con-
tinua as discussões quanto aos aspectos de sustentabilida-
de, refletindo acerca do tema nos centros urbanos, especial-
mente quanto à mobilidade urbana.

Juliano Rafael Bogo e Rafael Maas dos Anjos escrevem 
o terceiro capítulo, realizando uma análise mais específi-
ca da sustentabilidade quanto a uma de suas dimensões, 
apresentando enfoque na dimensão social da sustentabili-
dade e nos direitos fundamentais de segunda dimensão.

O quarto capítulo, escrito por Greyce Kelly Antunes de 
Souza e Heloise Siqueira Garcia, também sobre a temática 
da sustentabilidade, propõe-se a realizar uma análise dos 
reflexos da sociedade de consumo para a efetivação da teo-
ria da sustentabilidade.

Flávio Schlickmann e Rafaela Borgo Koch escrevem o 
quinto capítulo entrando na seara de correlação entre o di-
reito ambiental e o direito penal, tratando sobre a respon-
sabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais 
e o entendimento jurisprudencial brasileiro sobre o tema.

No sexto capítulo, Carlos Roberto da Silva e Charles 
Alexandre Souza Armada propõem uma discussão diferen-
ciada de âmbito ambiental, tratando sobre justiça ambien-
tal e direitos humanos no contexto dos desastres ambientais. 

Maria Eugênia Furtado e Camila Monteiro Santos 
Stohrer tratam, no sétimo capítulo, sobre um aspecto di-
ferenciado da relação entre o acesso à informação e a sus-
tentabilidade, discutindo sobre a necessidade do aprimo-
ramento no tratamento da informação, previsto na Lei do 
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Acesso à Informação para o efetivo exercício da cidadania 
na perspectiva da sustentabilidade social.

O oitavo capítulo, de autoria de Eduardo Arruda 
Schroeder e Otávio Guilherme Margarida, inicia as dis-
cussões concernentes à argumentação jurídica procurando 
traçar uma relação entre a argumentação e a política jurí-
dica por meio da construção de um diálogo entre Manuel 
Atienza e Osvaldo Ferreira de Melo.

Por fim, o nono capítulo, elaborado por Marcos Vinicius 
Viana da Silva e João Henrique Pickcius Celant, continua 
a tratar da argumentação jurídica, traçando uma relação 
entre direito e cinema em uma análise da argumentação 
jurídica no filme Doze homens e uma sentença.

Maria Claudia da Silva Antunes de Souza, Dra.
Marcelo Buzaglo Dantas, Dr.

Liton Lanes Pilau Sobrinho, Dr.

Organizadores



O paradigma da sustentabilidade 
e o princípio da solidariedade e 
sua aplicação pela Justiça como 

fatores para a obtenção do justo 
equilíbrio entre as exigências da 

ecologia e da economia

Adilor Danieli* 
Queila Jaqueline Nunes Martins**

Introdução

A presente pesquisa tem como objetivo discutir a re-
lação de complementaridade existente entre o para-
digma da sustentabilidade e o princípio da solidarie-

dade, aplicáveis às questões e exigências do meio ambiente 
e da economia. Nesse sentido, a hipótese central deste tra-
balho é de que o princípio da solidariedade é o grande mo-
tivador humano ao abandono do individualismo existencial, 

* Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). 
Mestre em Ciência Jurídica pela Univali. Professor do curso de Direito da Uni-
vali. Juiz de direito. E-mail: ad5375@tjsc.jus.br

** Doutoranda em Ciência Jurídica pela Univali. Mestre em Gestão de Políticas 
Públicas pela Univali. Professora dos cursos de Direito e de Relações 
Internacionais da Univali. Advogada. E-mail: queilamartins@univali.br; 
correiomartins@gmail.com

mailto:ad5375@tjsc.jus.br
mailto:queilamartins@univali.br
mailto:correiomartins@gmail.com
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que foi o fundamento do direito de propriedade privada ili-
mitada, oriundo das matrizes e dos paradigmas do Esta-
do moderno. A solidariedade fundamenta um terreno fértil 
para o desenvolvimento do paradigma da sustentabilidade, 
visto como um resgate da responsabilidade da humanidade 
para com o meio ambiente e consigo mesma. 

Assim, este artigo apresentará uma visão a respeito do 
paradigma da sustentabilidade e sobre o princípio da soli-
dariedade. Procurará expor, também, que há uma indisso-
ciável relação entre sustentabilidade e solidariedade, e que 
essa conjugação pode contribuir para um melhor equilíbrio 
entre natureza, economia e sociedade. Este estudo também 
pretende colacionar alguns julgados recentes do Superior 
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Cata-
rina, caracterizando a aplicação das categorias discutidas, 
como fator de obtenção de um justo equilíbrio entre as exi-
gências da ecologia e da economia.

O paradigma da sustentabilidade
O paradigma da sustentabilidade visa à limitação qua-

litativa do crescimento econômico e à preservação da quali-
dade de vida da atual e das futuras gerações. É ele, então, 
responsável pela superação da ideia da economia com um fim 
em si mesmo, para que haja o reconhecimento do ser humano 
com um fim em si mesmo, atentando-se para a circunstância 
de que é para ele e por ele que existe o desenvolvimento.1

Por sustentabilidade entende-se, portanto, o pensa-
mento de capacitação global para a preservação da vida 

1 COELHO, Saulo Oliveira Pinto; MELLO, Rodrigo Antônio Calixto. A sustenta-
bilidade como um direito fundamental: a concretização da dignidade da pessoa 
humana e a necessidade de interdisciplinaridade do direito. Veredas do Direito, 
Belo Horizonte, v. 8, n. 15, p. 9-24, jan./jun. 2011.
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humana equilibrada e consequentemente da proteção am-
biental.2 

Para Bodnar:3 

Um conceito integral de sustentabilidade somente surge em 
2002, na Rio+10, realizada em Jonesburgo, quando restou consa-
grada, além da dimensão global, as perspectivas ecológica, social 
e econômica, como qualificadoras de qualquer projeto de desen-
volvimento, bem como a certeza de que sem justiça social não é 
possível alcançar um meio ambiente sadio e equilibrado na sua 
perspectiva ampla. Dessa forma, só a partir de 2002 é que passa 
a ser adequado utilizar a expressão “sustentabilidade”, ao invés 
de desenvolvimento com o qualificativo “sustentável”. Isso por-
que a partir deste ano consolida-se a ideia de que nenhum dos 
elementos (ecológico, social e econômico) deve ser hierarquica-
mente superior ou compreendido como variável de segunda cate-
goria. Todos são complementares, dependentes e só quando im-
plementados sinergicamente é que poderão garantir um futuro 
mais promissor.

Nessa ordem de ideias, deve-se entender a sustenta-
bilidade nas suas dimensões ambiental, social, econômica 
e tecnológica. E também como um imperativo ético tridi-
mensional: implementado em solidariedade sincrônica com 
a geração atual, diacrônica com as futuras gerações e em 
solidária sintonia com natureza, ou seja, em benefício de to-
da a comunidade de vida e com os elementos abióticos que 
lhe dão sustentação.4

Assim, a construção do conceito de sustentabilidade re-
sulta do aporte cognitivo fornecido pela sociologia, pela eco-
nomia e também pela filosofia, cabendo ao direito a nobre 

2 SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de. 20 anos de sustentabilidade: 
reflexões sobre avanços e desafios. Revista da Unifebe, Brusque, n. 11, p. 239-
252, dez. 2012. Disponível em: <http://www.unifebe.edu.br/revistaeletronica/>. 
Acesso em: 26 ago. 2014.

3 BODNAR, Zenildo. A sustentabilidade por meio do direito e da jurisdição. Re-
vista Jurídica CESUMAR – Mestrado, Maringá, v. 11, n. 1, p. 325-343. jan./jun. 
2011. ISSN 1677-6402. Disponível em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/
index.php/revjuridica/article/view/1885/1262>. Acesso em: 26 ago. 2014.

4 BODNAR, 2011, p. 334. 
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função de apropriar essa pauta axiológica comum humani-
tária, captar as realidades sociais, os seus desvios e riscos e 
promover as estratégias objetivando mitigá-los e controlá-
-los para a realização plena do bem comum.5

Sobre o tema, esclarecem Cruz e Bodnar que:6

Na gênese da construção jurídica da sustentabilidade está a ideia 
de que o modelo de desenvolvimento, escolhido/reforçado para o 
mundo na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ECO 
92) e preconizado pelo protocolo de Kyoto e enfatizado na Rio+20, 
objetivou compatibilizar a proteção do meio ambiente com o de-
senvolvimento econômico e social. Este ideal de desenvolvimento 
com sustentabilidade, entretanto, encontra oposição em setores 
da economia que preferem as antigas práticas do lucro a qual-
quer preço. 

Bursztyn e Bursztyn7 conceituam sustentabilidade “co-
mo elo entre a economia (num exemplo amplo, envolvendo 
também a dimensão social) e a ecologia, promovendo a rea-
proximação entre estes dois campos do saber”. Já o Relató-
rio Brundland8 a define como aquela “que atende as neces-
sidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras de atenderem as suas necessidades e 
aspirações”, impondo com esse conceito o respeito ao tema.

Freitas9, em uma perspectiva mais profunda, insere 
sustentabilidade como princípio constitucional, cujos ele-
mentos essenciais estão implantados:

5 BODNAR, 2011, p. 334. 
6 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e 

sustentabilidade. Itajaí: Univali, 2012. p. 49.
7 BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e 

gestão ambiental: caminhos para a sustentabilidade. Edição digital. Rio de Ja-
neiro: Garamond, 2012. p. 47.

8 ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório Brundland. Dispo-
nível em: <http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-o-meio-ambiente/>. 
Acesso em: 23 maio 2015.

9 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2012. p. 41.
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[...] trata-se do princípio constitucional que determina, com efi-
cácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da socie-
dade pela concretização solidária do desenvolvimento material e 
imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambiente 
limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, prefe-
rencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no 
futuro, o direito ao bem-estar.

Ferrer10 também conceitua sustentabilidade como:

[...] una noción positiva y altamente proactiva que supone la in-
troducción de los cambios necesarios para que la sociedad plane-
taria, constituida por la Humanidad, sea capaz de perpetuarse 
indefinidamente en el tiempo. De hecho, podríamos decir que la 
sostenibilidad no es más que la materialización del instinto de 
supervivencia social, sin prejuzgar, por supuesto, si debe o no ha-
ber desarrollo (crecimiento), ni donde sí o donde no. 

Anjos e Martins11 afirmam que 

[...] viver com sustentabilidade é segurar o planeta nas mãos, to-
dos os dias, a cada ação, ou seja, no modo de viver de cada indi-
víduo, porque não se muda a humanidade, senão pela reforma 
mental de cada um. 

E, continuam:

Essa reforma mental, somente será alcançada com educação am-
biental que deve ter como objetivo principal, considerar o meio 
ambiente em sua totalidade, seja social, econômico, político, am-
biental. Deve estar então em sintonia com as realidades, em todas 
suas dimensões, para prover conhecimento, compreensão e per-
cepção dos vários fatores do Meio Ambiente, complexidade, inte-
ração, evolução, adaptação, tendo uma visão holística, para mudar 
hábitos, posturas e comportamento, que sejam capazes de promo-
ver ações, que busquem melhorar a qualidade de vida.

10 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y trasformaciones del 
Derecho. Disponível em: <http://xa.yimg.com/kq/groups/18206209/1421855917/
name/Sostenibilidad,+trans nacionalidad+y+transformaciones+del+derecho.
doc>. Acesso em: 25 maio 2015.

11 ANJOS, Ester Dorcas Ferreira dos; MARTINS, Queila Jaqueline Nunes. A edu-
cação como processo transformador para o alcance da sustentabilidade. Revista 
Jurídica da FURB, Blumenau, v. 18, n. 35, p. 193-214, jan./jun. 2014. Disponí-
vel em: <http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/article/viewFile/4244/2688>. 
Acesso em: 5 jun. 2015.
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Martins e Danieli12 afirmam que “os paradigmas da 
modernidade não conseguem mais dar conta de explicar e 
propor soluções para a complexidade do momento atual”. 
Além disso:

Os novos paradigmas surgem tentando “iluminar” esta nova 
era, tão acelerada, tão tecnológica, tão rápida... Mas no fundo, 
somos todos apenas “gente”, “apenas pessoas”, em busca da fe-
licidade e de construirmos uma história mais solidária, mais 
humana. Pessoas que buscam entender e fazer entender que, 
sem um meio ambiente sustentável, não haverá futuro, nem 
para nós, nem para as próximas gerações. Os modelos produti-
vos descomprometidos com a Sustentabilidade estão fadados ao 
insucesso e à própria destruição. Pode-se afirmar que a huma-
nidade vive um momento crucial: o momento da escolha. Se es-
colhermos um compromisso com a Sustentabilidade, poderemos 
construir novos modelos de desenvolvimento da humanidade. 

O compromisso com modelos produtivos ambiental-
mente destrutivos certamente constrói desenvolvimento 
apenas para alguns, mas despreza a possibilidade de cons-
trução de uma humanidade mais sustentável e mais feliz.

O princípio da solidariedade

O princípio da solidariedade tem especial ligação com 
o paradigma da sustentabilidade, cujo ideal só poderá ser 
alcançado se posta em prática a solidariedade. Para Cruz 
e Bodnar,13 a solidariedade “contempla um substrato ético, 
enquanto valor fundamental para a organização e para a 

12 MARTINS, Queila Jaqueline Nunes; DANIELI, Adilor. As diretrizes institucio-
nais do Comitê Econômico e Social Europeu sobre a obsolescência programada: 
uma análise à luz do paradigma da sustentabilidade. In: SOUZA, Maria Cláu-
dia Antunes de; DANTAS, Marcelo Buzaglo; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes 
(Org.). Transnacionalidade, direito ambiental e sustentabilidade: contribuições 
para a discussão na sociedade hipercomplexa. Passo Fundo: UPF Editora, 2014. 

13 CRUZ; BODNAR, 2012, p. 125.
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harmonia das relações entre os seres humanos, o entorno 
e o porvir”.

Ferrer,14 por sua vez, enfatiza que a solidariedade é o 
fundamento de qualquer grupo humano e também do Es-
tado, indispensável para a coesão social e para gerar a in-
dispensável sensação de pertencimento entre os cidadãos, 
devendo ter aplicação generalizada não apenas sob a pers-
pectiva ética, assim como princípio jurídico formalizado. 

Conforme Cruz e Bodnar,15 então:

A solidariedade, enquanto valor moral e princípio jurídico subs-
tantivo e fundacional, é a fonte de que deve iluminar a juris-
dição, dotando-se de um suporte argumentativo fundamenta-
do também na validez e na justificação ética do agir humano. A 
imprescindível atividade político jurídica da jurisdição na atual 
sociedade de risco somente produzirá resultados efetivamente 
consequentes se estiver fundamentada no princípio jurídico da 
solidariedade. A solidariedade, enquanto princípio jurídico es-
truturante deve ser o marco referencial axiológico para a conso-
lidação de uma nova ética para o homem tecnológico insensível. 
Trata-se do fundamento dos deveres fundamentais, especialmen-
te os deveres ecológicos. Constitui-se numa importante estraté-
gia para o estabelecimento de vínculos consistentes com o futuro 
e assegurar a proteção das futuras gerações. 

Martín Mateo, Cruz e Bodnar16 destacam que a solida-
riedade é um condicionamento, não só de elementares con-
siderações morais, mas condição para o desenvolvimento 
sustentável, sob pena de nossos descendentes terem difi-
culdades progressivas para assimilar o legado ambiental e 
os riscos sociais que lhes transmitiremos. 

A solidariedade, portanto, objetiva que não seja preju-
dicada a qualidade de vida da atual e das futuras gerações, 
daí decorrendo seu caráter intergeracional, e tem regido, 

14 FERRER, Gabriel Real. La solidariedade em el derecho administrativo. Revista 
de Administración Pública, Madrid, n. 161, p. 123-179, mayo/agosto 2003.

15 CRUZ; BODNAR, 2012, p.131.
16 CRUZ; BODNAR, 2012, p.125.
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assim como o paradigma da sustentabilidade, as decisões 
judiciais que têm por missão promover o equilíbrio entre a 
preservação ambiental e o desenvolvimento econômico.

Das decisões judiciais norteadas pelo 
paradigma da sustentabilidade e pelo 
princípio da solidariedade

O artigo 225, caput, da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988, elevou a proteção jurídica do 
meio ambiente equilibrado ecologicamente a um patamar 
de direito fundamental da pessoa humana, em sentido for-
mal e material, orientado pelo princípio da solidariedade, 
tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e 
na esteira da recente decisão de relatoria do ministro Hum-
berto Martins, julgada em 9 de junho de 2015:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 706.306 - MG 
(2015/0102936-0) RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MAR-
TINS AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA PROCU-
RADOR: ROGÉRIO LUIZ DOS SANTOS E OUTRO (S) AGRAVA-
DO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. IMPRESCRITIBILIDA-
DE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECI-
DO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
DECISÃO Vistos. Cuida-se de agravo apresentado pelo MUNICÍ-
PIO DE UBERLÂNDIA contra decisão que obstou a subida de 
recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, III, a, 
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais cuja ementa guarda os seguintes ter-
mos (fl. 304, e-STJ): “APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - 
AMBIENTAL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 
DESAFETAÇÃO DE ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO - EXTINÇÃO 
DO PROCESSO COM AMPARO NA PRESCRIÇÃO - DIREITO 
AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO - 
ART. 225 DA CONSTISTUIÇÃO FEDERAL - TUTELA AO MEIO 
AMBIENTE E A ORDEM URBANÍSTICA - IMPRESCRITIBILI-
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DADE DA PRETENSÃO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - PRELI-
MINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, 
DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LITISPEN-
DÊNCIA - SUPERAÇÃO. 1. Não há falarem impossibilidade jurí-
dica do pedido formulado nos autos de ação civil pública se se ve-
rifica que o pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade 
da lei municipal ó incidental ao pedido principal, o qual não coin-
cidiria com os de eventual ação direta de inconstitucionalidade. 2. 
Evidencia-se o interesse do Ministério Público de ajuizar ação ci-
vil pública em face da desafetação de áreas de domínio público 
promovida pelo ente municipal, por configurar a hipótese de atu-
ação em defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, nos ter-
mos do art. 129, inc. III, da Constituição da República, e do 
art. 1º, incs. I e III, da Lei Federal n.º 7.347/85. 3. Afasta-se a 
alegação de litispendência se a ação anteriormente proposta 
questiona a desafetação de áreas distintas daquela discutida na 
presente demanda. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça, não se sujeitam à prescrição as pretensões que 
tenham como escopo a proteção do direito ao meio ambiente, con-
siderado pela Constituição da República como fundamental e in-
disponível. 5. Preliminares rejeitadas, recurso provido e sentença 
cassada.” No recurso especial, o agravante alega violação do 
art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Requer seja o recurso recebido co-
mo representante de recurso especial sob o rito do art. 543-
C do CPC. Assevera em síntese, que o “artigo é de uma clareza 
solar: a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 
Estadual ou Municipal, se aplica o prazo do art. Io. A pretensão 
de reparação dos supostos danos sofridos pela comunidade, des-
crita no caso cm apreço, está prescrita tanto pelo decurso do pra-
zo de cinco anos (já se passaram mais de vinte c oito. anos da pro-
mulgação da primeira lei) e, mais, a situação do bairro está 
consolidada, de maneira que a intervenção pretendida pelo Par-
quet traria mais prejuízos onerando os cofres públicos desneces-
sariamente” (fl. 342, e-STJ). Apresentadas as contrarrazões (fls. 
348/354, e-STJ), sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na 
instância de origem (fls. 357/359, e-STJ), o que ensejou a interpo-
sição do presente agravo. É, no essencial, o relatório. Não prospe-
ra a pretensão recursal. Inicialmente, por não preencher os pres-
supostos legais, rejeito a submissão do presente recurso especial 
ao rito previsto no art.543-C do CPC. A jurisprudência desta Cor-
te é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de 
caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de 
cessação dos danos ambientais são imprescritíveis. Neste sentido: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE DA 
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AÇÃO. ACEITAÇÃO DE MEDIDA REPARATÓRIA. REVOLVI-
MENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCI-
DÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA NÃO DESLIN-
DADA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUES-  
TIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INE-
XISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E JURÍDICA. DA IM-
POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS QUE 
NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE PELA CORTE A QUO. 1. 
Trata-se de Ação Civil Pública que visa não só discutir a obriga-
ção de reparação do dano, mas a de não degradação de área de 
preservação. O pedido inicial abrange não só a cessação dos atos, 
mas a elaboração de plano de recuperação e sua execução, após a 
demolição do empreendimento existente no imóvel situado à área 
de proteção. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de 
que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, mo-
tivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos am-
bientais são imprescritíveis. 3. A controvérsia relativa à efetiva 
reparação do dano, consubstanciada na aceitação de medida re-
paratória, não se deduz, ao menos da análise perfunctória dos 
julgados originários. Conferir interpretação diversa exigiria a in-
cursão no universo fático-probatório, vedada ante ao óbice trazido 
pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça e implicaria 
contraditar o relatado pela Corte originária. 4. O destrame reali-
zado pelo Tribunal de origem ficou restrito ao tema prescrição, As 
demais questões ficam para exame futuro, uma vez que exigem 
ampla e aprofundada análise de fatos e provas, sob pena de inde-
vida supressão de instância. Nesse contexto, ainda que não inci-
dente o óbice acima enunciado, seria de rigor o não conhecimento 
do recurso especial neste ponto, por ausência de prequestiona-
mento. 5. Ausente similitude fática que demonstre a divergência 
jurisprudencial invocada. 6. A apresentação de novos fundamen-
tos para reforçar a tese trazida no recurso especial representa 
inovação, vedada no âmbito do agravo regimental. 7. Matérias 
que não foram objeto de análise no Tribunal a quo encontram em-
peço de avaliação nesta Corte, por ausência de prequestionamen-
to. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1.421.163/SP, 
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 6/11/2014, DJe 17/11/2014.) “ADMINISTRATIVO E PROCES-
SUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÕES. AUSÊNCIA. 
MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
PRESCRIÇÃO. ARESTO RECORRIDO. FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INE-
XISTÊNCIA. SÚMULA 126/STJ. 1. Todas as questões suscitadas 
pela parte foram apreciadas pelo acórdão recorrido que concluiu 
pela inexistência de autorização ambiental para a construção do 
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restaurante em área de preservação permanente, bem como que 
seriam inócuas as alegações de que à época da construção do res-
taurante, há mais de 25 anos, já inexistia vegetação natural, o 
que não caracteriza a suposta contrariedade ao artigo 535 do CPC. 
2. O aresto impugnado perfilha o mesmo entendimento desta Cor-
te, o qual considera que as infrações ao meio ambiente são de ca-
ráter continuado e que as ações de pretensão de cessação de da-
nos ambientais é imprescritível. Precedentes. 3. O Tribunal a quo 
entendeu razoável a demolição do imóvel situado na Praia de Ta-
quaras com base em dispositivos da Constituição da República 
arts. 216, 225e 170, incisos III e VI, bem assim após minuciosa 
ponderação dos princípios e postulados constitucionais abrangi-
dos na lide direito à moradia e ao meio ambiente, função social da 
propriedade e precaução. No entanto, não se constata a interposi-
ção do competente recurso extraordinário, impondo a incidência 
da Súmula 126/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não 
provido” (REsp 1223.092/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SE-
GUNDA TURMA, julgado em 6/12/2012, DJe de 4/2/2013.) Das 
razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu 
de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica 
à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ, verbis: “Não se conhece 
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tri-
bunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.” Ressal-
te-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos re-
cursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do 
permissivo constitucional. Confiram-se os excertos dos seguintes 
julgados: “A jurisprudência do STJ entende que a Súmula 83 não 
se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento 
na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável 
nos recursos fundados na alínea a.” (AgRg no Ag 1.151.950/DF, 
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 
julgado em 7/4/2011, DJe 29/4/2011.) “O acórdão recorrido harmo-
niza-se com o entendimento dominante deste Superior Tribunal 
de Justiça. Incidente ao caso, portanto, a Súmula nº 83 desta Cor-
te Superior, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgRg 
no Ag 135.461/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 
18.08.97). “(AgRg no Ag 894.731/MG, Rel. Ministro VASCO 
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/
RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2011, DJe 22/2/2011.)” 
A orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n. 83 desta 
Corte é aplicável também aos recursos especiais fundados na alí-
nea a do art. 105, III da Constituição da República. E isto, por-
que, se a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido 
do acórdão recorrido, não há se cogitar de ofensa, por parte deste 
último, à lei federal. (AgRg no REsp 795.184/SP, Rel. Ministro 
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CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/
SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 1º/2/2011.) An-
te o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, inciso II, alínea b, 
do CPC, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso es-
pecial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de maio de 
2015. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Relator.17

Guiando-se pelo princípio da solidariedade, o egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em acór-
dão da relatoria do desembargador Pedro Manoel Abreu, 
assim decidiu: 

Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Administrativo, 
Constitucional e Ambiental. Saneamento básico. Instalação de 
rede de tratamento de esgoto sanitário em Município. Participa-
ção popular por meio de audiências públicas. Meios legítimos de 
participação direta nas decisões políticas e administrativas do 
Estado. Realização uma única audiência pública. Embargo judi-
cial. Decisão extremada. Ponderação de valores. Necessidade im-
perativa de preservação do meio ambiente, em atenção ao prin-
cípio da solidariedade intergeracional (CF, art. 225). Princípio do 
não retrocesso. Recurso provido. No contexto ponderativo, o juiz, 
ao criticar a opção valorativa feita pelo legislador, ganha em for-
ça argumentativa se se presumir de concepções desenvolvidas no 
âmbito da teoria dos direitos fundamentais, aptas para orientar 
soluções que, de outra forma, poderiam ter o seu vigor discursivo 
rebaixado. Uma dessas noções é o grau mínimo de eficácia dos di-
reitos fundamentais, correlata à da proibição de retrocesso, rele-
vantes ambas para se motivar apropriadamente a crítica judicial 
de ponderações desenvolvidas pelo legislador, quando este assu-
me a tarefa de conciliar direitos fundamentais a prestação com 
outros valores constitucionais (Paulo Gustavo Gonet Branco).18

17 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial nº 706.306. 
Minas Gerais (2015/0102936-0). Agravante: Município de Uberlância. Procura-
dor: Rogério Luiz dos Santos e outro(s). Agravado: Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais. Julgado em 9 jun. 2015.

18 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agravo de Instrumento nº 
2011.031493-4. Agravante: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento. 
Agravado: Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Relator: desembar-
gador Pedro Manoel Abreu. Terceira Câmara de Direito Público. Julgado em 4 
jun. 2013.
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Convém ressaltar, então, que os direitos de terceira ge-
ração (ou de novíssima dimensão), que manifestam poderes 
de titularidade coletiva atribuídos a todos os integrantes 
dos agrupamentos sociais, exaltam o princípio da solidarie-
dade e constituem, assim como os direitos de quarta gera-
ção, compreendidos como o direito ao desenvolvimento e o 
direito à paz, um importante momento no processo de difu-
são e reconhecimento dos direitos humanos.19

Bonavides,20 discorrendo sobre os direitos de terceira 
geração (ou de novíssima dimensão), dá especial ênfase ao 
direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado: 

Com efeito, um novo polo jurídico de alforria do homem se acres-
centa historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados 
de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da 
terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século en-
quanto direitos que não se destinam especificamente à proteção 
dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determi-
nado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano 
mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor 
supremo em termos de existencialidade concreta. Os publicistas 
e juristas já os enumeram com familiaridade, assinalando-lhes 
o caráter fascinante de coroamento de uma evolução de trezen-
tos anos na esteira da concretização dos direitos fundamentais. 
Emergiram eles da reflexão sobre temas referentes ao desenvol-
vimento, à paz, ao meio ambiente, à comunicação e ao patrimô-
nio comum da humanidade. 

Para Cruz e Bodnar:21

A partir da perspectiva da globalização, muito mais do que em 
uma justiça comutativa ou distributiva, é necessário apostar em 
uma justiça social baseada na igualdade e na solidariedade en-
tre todos os seres humanos e na universalidade de seus direitos 
essenciais, ou seja, uma justiça que pressupõe principalmente o 
cumprimento dos Direitos Humanos de terceira dimensão, que 

19 LAFER, Celso. Desafios: ética e política. São Paulo: Siciliano, 1995. p. 239.
20 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Malhei-

ros, 1993. p. 481. 
21 CRUZ; BODNAR, 2012, p. 66-67.
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nos abrigam a pensar e a viver de outro modo e que possuam co-
mo valor principal a solidariedade. Por isso e desde esse ponto de 
vista, é necessário começar a reivindicar a legitimidade dos siste-
mas democráticos e ter a coragem de afirmar que nenhum deles 
é legítimo a menos que seja capaz de considerar os interesses de 
todos, difusa e coletivamente. 

Emerge dessas reflexões, portanto, que a preocupação 
com a preservação do meio ambiente constitui-se objeto de 
regulações normativas e de iterativas decisões judiciais, a 
exemplo das que aqui foram citadas, e que essa preocupação 
projeta-se não só no campo do direito nacional como também 
no plano das declarações internacionais, refletindo, por conse-
quência, o compromisso de todos com a inafastável deferência 
a esse direito fundamental que socorre toda a humanidade. 

Considerações finais

O paradigma da sustentabilidade é a grande discussão 
da pós-modernidade. Isso porque a modernidade fulcrou-
-se no paradigma da liberdade como forma de garantir os 
direitos e as liberdades individuais dos cidadãos. Em um 
contexto de limitação dos poderes do Estado absolutista, a 
liberdade, a igualdade e a propriedade privada foram elen-
cadas na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 como garantias da dignidade humana, inerentes a to-
dos os membros da família humana como direitos iguais e 
inalienáveis, fundamentos da liberdade, da justiça e da paz 
no mundo. Nesse momento histórico, considerou-se que o 
desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram 
em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humani-
dade e que o advento de um mundo em que os todos gozem 
de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viver 
a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a 
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mais alta aspiração do ser humano comum. É essencial que 
os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, 
para que o ser humano não seja compelido, como último 
recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Para tan-
to, declarou-se, no art. XVII, da Declaração Universal, que 
todo ser humano teria direito à propriedade privada, só ou 
em sociedade com outros, e que ninguém seria arbitraria-
mente privado de sua propriedade. Assegurado o absolutis-
mo da propriedade privada, a humanidade passou a adotar 
um modelo produtivo dos bens da vida de esgotamento dos 
recursos naturais, levando aos problemas ambientais e so-
ciais decorrentes que vivemos no momento histórico atual. 

Diante dessa realidade, e com as novas discussões so-
bre os destinos da humanidade, o paradigma de sustenta-
bilidade resgata a responsabilidade da humanidade com 
o meio ambiente. Entende-se assim que os pilares da sus-
tentabilidade são a única possbilidade de garantia de so-
brevivência da sociedade nos dias atuais e para as futuras 
gerações.

Mas por que se preocupar com as gerações futuras? Ao 
responder essa pergunta é que se pode entender a grandeza 
e a necessidade da conjugação do princípio da solidarieda-
de com o paradigma da sustentabilidade, pois é da solida-
riedade objetiva, que não prejudica a qualidade de vida da 
atual e das futuras gerações, que decorre seu caráter soli-
dário e intergeracional. O princípio da solidariedade é, aci-
ma de tudo, um limite ético e humanístico, que faz com que 
pessoas se preocupem com outras pessoas. É um princípio 
que extrapola o individualismo existencial, o capitalismo a 
qualquer custo, a ausência de responsabilidade social. Con-
jugado com o paradigma da sustentabilidade, esse princí-
pio permite ao Poder Judiciário invocá-lo a fim de resolver 
situações de conflito entre valores constitucionais relevan-
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tes e a bem de resguardar o conteúdo essencial de um dos 
mais importantes direitos fundamentais, a saber, o direito 
à preservação ambiental, sem desprezar o desenvolvimento 
econômico.

Nesse sentido, esta pesquisa denotou que o princípio 
da solidariedade é inerente ao paradigma da sustentabili-
dade, pois é ele o grande mobilizador da responsabilidade 
que recai sobre a humanidade, tanto para os dias de hoje, 
quanto para o futuro.

Das decisões colacionadas no presente artigo, uma de-
las recente (9 de junho de 2015), denota-se que os tribunais 
superiores têm conjugado a sustentabilidade e a solidarie-
dade com o objetivo de encontrar o equilíbrio necessário en-
tre natureza, economia e sociedade, pois sem esse equilí-
brio a humanidade fatalmente sucumbirá. 

Assim, pode-se confirmar a hipótese central desta pes-
quisa, pois o princípio da solidariedade é o grande moti-
vador humano ao abandono do individualismo existencial, 
que foi o fundamento do direito de propriedade privada ili-
mitada, oriundo das matrizes e dos paradigmas do Estado 
moderno. Por isso, a solidariedade fundamenta um terreno 
fértil para o desenvolvimento do paradigma da sustentabi-
lidade, como um resgate da responsabilidade da humanida-
de com o meio ambiente e consigo mesma. 
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Mobilidade urbana sustentável

Lucia Dal Pont*

Introdução

A busca pela qualidade de vida e de saúde é, ou deve-
ria ser, preocupação de todo ser humano, e o cami-
nho a ser percorrido é o cuidado com o que nos cer-

ca, com o que nos envolve, com o ambiente em que vivemos, 
ambientes natural e artificial. A mobilidade é essencial pa-
ra a saúde do corpo e da alma. Com esse pensamento, estu-
dam-se alternativas para a melhoria, para o bem-estar do 
cidadão, para a vida saudável, para uma mobilidade sus-
tentável. 

A preocupação com o planeta é constante, mas não é 
geral, a sociedade global não está engajada na busca do 
bem-estar. A busca por uma sociedade organizada indepen-
dente, com políticas públicas coletivas, é primordial, deven-
do estar esteada nos pilares do saneamento básico, da ha-
bitação em lugares seguros e facilitadores de mobilidade, 
como os transportes coletivos interligados e de qualidade.

Na procura por alternativas para se obter a qualidade 
de vida tão almejada é que, pelo presente artigo, pretende-
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-se refletir acerca da sustentabilidade nos centros urbanos, 
especialmente na mobilidade urbana. 

Quanto à metodologia, foi utilizada a base lógica indu-
tiva tanto na fase de investigação quanto na de relato dos 
resultados, com as técnicas do referente, da categoria, dos 
conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica.1

Algumas compreensões de cidade

O estudo em tela versa sobre a mobilidade urbana com 
sustentabilidade, e não há como discorrer sobre o tema sem 
antes passar um olhar sobre as cidades e conceituá-las.

Cidade é um lugar belo, intrigante, quando se pensa, em 
geral, em morar bem, em viajar, em trabalhar, pensa-se em ci-
dade, em grande centro urbano, todavia têm-se muito a apre-
ender para viver bem na cidade, ao que Lynch registra que:

Olhar para as cidades pode dar um prazer especial, por mais 
comum que possa ser o panorama. Como obra arquitetônica, a 
cidade é uma construção no espaço, mas uma construção em 
grande escala; uma coisa só percebida no decorrer de longos pe-
ríodos de tempo. [...] A cidade não é apenas um objeto percebido 
(e talvez desfrutado) por milhões de pessoas de classes sociais e 
características extremamente diversas, mas também o produto 
de muitos construtores que, por razões próprias, nunca deixam 
de modificar sua estrutura. Se, em linhas gerais, ela pode ser 
estável por algum tempo, por outro lado está sempre se modi-
ficando nos detalhes. Só um controle parcial pode ser exercido 
sobre seu crescimento e sua forma. Não há resultado final, mas 
apenas uma contínua sucessão de fases. Não admira, portanto, 
que a arte de dar formas às cidades para o prazer dos sentidos 
seja bastante diversa da arquitetura, da música ou da literatura. 
Ela tem muito a aprender com essas outras artes, mas não pode 
imitá-las.2

1 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 13. ed. 
São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 85-90.

2 LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 3. 
ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. p. 2.
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Sobre a origem de cidade, o historiador francês Fustel 
de Coulanges escreve que:

Cidade e urbe não foram palavras sinônimas no mundo antigo. 
A cidade era a associação religiosa e política das famílias e das 
tribos; a urbe, o lugar de reunião, o domicílio e, sobretudo, o san-
tuário desta sociedade (grifo do autor).3

Por outra via, o vocábulo cidade provém de urbanis-
mo, que, por seu turno, vem do latim urbs. Nesse diapasão, 
urbanismo está ligado à cidade e às “necessidades conexas 
com o estabelecimento humano na cidade”, é o que nos en-
sina Silva, que afiança que no Brasil as cidades desenvol-
veram-se basicamente em função das necessidades (huma-
nas) econômicas voltadas para o mercado exterior, como a 
mineração, em Minas Gerais e Goiás, a cultura de cana-
-de-açúcar, no Nordeste, e as vacarias, no Sul, sendo que a 
urbanização para o interior deu-se incialmente com a cons-
trução de Brasília.4

O que sobremodo é avalizado por Costa e Rios, ao as-
severarem que:

As cidades que foram criadas para suprirem as necessidades hu-
manas, principalmente sobre o sentimento de união, no qual to-
dos juntos devem desenvolver o bem-estar que se exterioriza nas 
formas de segurança, saúde, educação e cultura, tão almejados 
desde Thomas Hobbes e Jean Jacques Rousseau, ou seja, o espa-
ço local, agora em pleno século XXI encontra-se na encruzilhada 
do crescimento e do desenvolvimento, em que o global dita as 
ordens.5 

3 FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A cidade antiga. Tradução de Fer-
nando de Aguiar. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 142.

4 SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 7. ed. rev. atual. São Pau-
lo: Malheiros, 2012. p. 19-22.

5 COSTA, Beatriz Souza; RIOS, Mariza. A cidade: o contexto urbano e os im-
pactos ambientais. In: In: RIOS, Mariza. A cidade real e a cidade ideal: uma 
reflexão transdisciplinar. Belo Horizonte: Del Rey, 2013. p. 59.
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Em uma concepção simples, a cidade caracteriza-se ao 
se visualizar o uso do solo ou as atividades econômicas co-
mo um espaço de produção não agrícola, de comércio e de 
oferecimento de serviços, sendo que a 

[...] lógica urbana é a do solo enquanto simples suporte para ati-
vidades que independem de seus atributos de fertilidade: pro-
dução industrial (indústria de transformação e construção civil), 
atividades terciárias, habitação e circulação (ruas, avenidas etc.) 
(grifo do autor).6

Igualmente pode-se conceituar a cidade como sendo 

um local onde pessoas se organizam e interagem com base em 
interesses e valores os mais diversos, formando grupos de afi-
nidade e de interesse, menos ou mais bem definidos territorial-
mente com base na identificação entre certos recursos cobiçados 
e o espaço.7

Silva observa que a qualidade da cidade moderna pas-
sa por grandes transformações, de modo que:

[...] ela não é meramente uma versão maior da cidade tradicional, 
mas uma nova e diferente forma de assentamento humano, a que 
se dá o nome de “conurbação”, “região (ou área) metropolitana”, 

“metrópole moderna” ou megalópole, que provoca problemas jurí-
dico-urbanísticos específicos, de que se tem que cuidar também 
especificamente. Essa megalópole, no Brasil, formou-se por via 
de uma ocupação caótica do solo urbano; caótica, irracional e ile-
gal. Foi, de fato, o loteamento ilegal, combinado à autoconstrução 
parcelada da moradia durante vários anos, a principal alternati-
va de habitação para a população migrante instalar-se em algu-
mas das principais cidades brasileiras.8 

Com uma preocupação voltada à sustentabilidade e ao 
socioambientalismo, Fiorillo escreve que o meio ambiente 
está diretamente ligado ao conceito de cidade, sendo o meio 

6 SOUZA, Marcelo Lopes de. ABC do desenvolvimento urbano. 6. ed. Rio de Janei-
ro: Bertrand Brasil, 2011. p. 27.

7 SOUZA, 2011, p. 28.
8 SILVA, 2012, p. 23.
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ambiente artificial compreendido “pelo espaço urbano cons-
truído, consistente no conjunto de edificações (chamado de 
espaço urbano fechado), e pelos equipamentos públicos (es-
paço urbano aberto)”. Compreendendo o meio ambiente ar-
tificial, na visão do autor, “todo o espaço construído, bem 
como todos os espaços habitáveis pelo homem”.9

A arquiteta Ermínia Maricato10 leciona que a solução 
de grande parte dos problemas urbanísticos na atualidade 
está esteada na localização da cidade, na falta de controle 
ou no uso inadequado do solo. Deve-se ter atenção à im-
permeabilização do solo, pois as políticas econômicas visam, 
principalmente, o apoio ao automóvel.

Para o bem-estar do ser humano e para a manutenção 
da vida no planeta é mister que as cidades tornem-se sus-
tentáveis. Na percepção de Leite e Awad, as cidades pre-
cisam ser compactas, densas, significando que densidades 
urbanas maiores ou altas representam menor consumo de 
energia per capita e otimização das infraestruturas urba-
nas, proporcionando ambientes com maior qualidade de vi-
da gerada pela sobreposição de usos. Os autores acrescen-
tam que, sob o olhar da sustentabilidade, se carece voltar 
a crescer para dentro da metrópole e não mais expandi-la, 
“[...] reciclar o território é mais inteligente do que substituí-
-lo. Reestruturá-lo produtivamente é possível e desejável 
no planejamento estratégico metropolitano”.11

9 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 14. 
ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 587.

10 MARICATO, Ermínia. O direito à cidade depende da democratização do uso e a 
ocupação do solo. Entrevista para a Rede Mobilizadores Coep, 16/12/2013. Dis-
ponível em: <http://erminiamaricato.net/2014/04/08/o-direito-a-cidade-depen-
de-da-democratizacao-do-uso-e-a-ocupacao-do-solo/>. Acesso em: 15 jun. 2014.

11 LEITE, Carlos; AWAD, Juliana di Cesare Marques. Cidades sustentáveis, cida-
des inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano. Porto Ale-
gre: Bookman, 2012. p. 13-14.

http://erminiamaricato.net/2014/04/08/o-direito-a-cidade-depende-da-democratizacao-do-uso-e-a-ocupacao-do-solo/
http://erminiamaricato.net/2014/04/08/o-direito-a-cidade-depende-da-democratizacao-do-uso-e-a-ocupacao-do-solo/
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Os autores têm a visão de que a compactação dos 
centros urbanos, de modo qualificado, além de apresentar 
maior efetividade, ainda promovem ganhos econômicos no 
desenvolvimento e na manutenção das infraestruturas. A 
compreensão é de que o adequado e planejado uso misto do 
solo com adensamentos centrais de moradia, de comércio, 
de serviços e de lazer, os entornos das cidades ficariam 
disponíveis para a implantação de áreas verdes, de parques, 
para a manutenção de encostas e de rios, de calçadas sem 
obstáculos, de espaços mais aprazíveis para a mobilidade, etc.

Assim, com essa rápida visão de cidade e na busca de 
melhoria na qualidade de vida nesses espaços físicos, pas-
sa-se a estudar a movimentação dos seres vivos por elas.

Mobilidade urbana

Na visão do professor Gabriel Ferrer,12 uma boa política 
de mobilidade urbana passa necessariamente por redução 
da necessidade da mobilidade. A efetividade da mobilidade 
urbana requer cidades sustentáveis, e a sustentabilidade 
urbana deve começar no campo, na área rural, proporcio-
nando qualidade de vida nesse meio de modo que não ocor-
ra êxodo rural em grandes proporções.

No presente estudo, apreende-se que “[...] a sustentabi-
lidade tem como princípio proporcionar um ambiente sau-

12 Informação não publicada. Comunicação proferida pelo professor Dr. Gabriel 
Real Ferrer no seminário Estado Contemporâneo e Direito Ambiental, em 28 
de julho de 2014.
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dável, conciliando o desenvolvimento econômico com a pro-
teção e preservação do meio ambiente”.13

Na visão de Guimarães, mobilidade urbana “é a facili-
dade real ou efetiva das condições de deslocamento, reali-
zada por qualquer modo em via pública, que leva em con-
ta as necessidades dos citadinos”,14 devendo ser abordada 
“como política prioritária, buscando-se promover por todos 
os meios, sistemas, planejamentos, intervenções e escolhas 
a mitigação dos efeitos e impactos negativos que as ações 
contrárias aos deslocamentos conferem à vida da pólis”.15

Nunes da Silva ensina que “não há cidade sem movi-
mento, nem sociedade que prescinda das interações entre 
os seus membros”.16

A mobilidade e o uso do solo

Grandes problemas sociais, atualmente, estão concen-
trados na confusão do trânsito nos centros urbanos, com-
prometendo o tempo e a paz do ser humano, o que, segundo 
Guimarães, ocorre por falta de planejamento e investi-
mento responsável, está-se diante de grandes entraves es-
truturais nas cidades, “o caos aéreo, rodoviário, ferroviá-

13 LACERDA, Emanuela Cristina Andrade; ROSA, Alexandre Morais da; FER-
RER, Gabriel Real. A propriedade ante o novo paradigma do estado constitucio-
nal moderno: a sustentabilidade. In: CRUZ, Paulo Márcio; DANTAS, Marcelo 
Buzaglo (Org.). Direito e transnacionalização. Edição comemorativa aos cinco 
anos dos Programas de Dupla Titulação em nível de Doutorado da Univali com 
as Universidades de Perugia (Itália), Alicante (Espanha) e Minho (Portugal). 
Itajaí: Univali, 2013. E-book. ISBN 978-85-7696-132-1. p. 66. 

14 GUIMARÃES, Geraldo Spagno. Comentários à lei de mobilidade urbana – Lei 
nº 12.587/12: essencialidade, sustentabilidade, princípios e condicionantes do 
direito à mobilidade. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 91.

15 GUIMARÃES, 2012, p. 91.
16 NUNES DA SILVA, Fernando. Mobilidade urbana: os desafios do futuro. Ca-

dernos Metrópole, São Paulo, v. 15, n. 30, p. 377-388, jul./dez. 2013. Disponível 
em: <http://www.cadernosmetropole.net/download/cm_artigos/cm30_267.pdf>. 
Acesso em: 3 jun. 2014.

http://www.cadernosmetropole.net/download/cm_artigos/cm30_267.pdf
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rio e, principalmente, o caos no trânsito e no transporte 
urbano”.17

A mobilidade urbana com efetividade passa necessa-
riamente pela análise dos usos e da ocupação da cidade, “e 
como se garantem os acessos das pessoas e aos bens cultu-
rais nos espaços urbanos e aos equipamentos urbanos (lo-
cais de trabalho, escolas, hospitais), praças, monumentos 
históricos e áreas de lazer”.18

A mobilidade e o desenvolvimento urbano ficaram pre-
judicados em decorrência do acelerado processo de urba-
nização no Brasil, iniciado nos idos de 1950, que atingiu 
a população urbana. Hoje há a marca de 82% como o pa-
drão de desenvolvimento urbano adotado, que foi de expan-
são horizontal, com baixa densidade. As urbes cresceram, 
alongando-se pelo território, aumentando e transferindo a 
demanda por transporte e necessidades por infraestrutura 
e serviços para esses novos ambientes. Assim, criaram-se 
novos bairros, os centros foram sendo esvaziados, os proble-
mas, além de realocados, foram ampliados.19

Na exposição sobre a temática da urbanização e os pro-
blemas de mobilidade decorrentes do crescimento sem orde-
nação, apresentada em Caderno Técnico do Iphan, extrai-se 
que a urbanização caracterizada pela ocupação do solo em 
áreas periféricas com conjuntos habitacionais de baixa ren-
da cria grandes distâncias a percorrer, observa-se um incre-
mento na demanda e um não crescimento no atendimento 
dos transportes coletivos, aumentando, por conseguinte, os 
custos dos sistemas de transportes. Por outro lado, em fun-
ção do aumento do poder aquisitivo e das facilidades e in-

17 GUIMARÃES, 2012, p. 77.
18 RIBEIRO, Sandra Bernardes (Org.). Mobilidade e acessibilidade urbana em 

centros históricos. Brasília: Iphan, 2014. (Cadernos Técnicos 9). p. 25. 
19 RIBEIRO, 2014, p. 25. 
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centivos na obtenção de financiamentos, nota-se o aumento 
da frota de veículos de uso individual e maior demanda por 
áreas de circulação e estacionamento, verificando-se a es-
cassa oferta de infraestrutura de circulação, como ciclovias e 
calçadas em bom estado em todas as cidades brasileiras, que 
historicamente são priorizadas para o uso do automóvel.20

Em decorrência do aumento do fluxo de veículos nas 
ruas, a solução para tal questão “[...] tem sido o alargamen-
to de vias e a criação de mais áreas para estacionamen-
to, construção de viadutos ou vias elevadas. O foco tem si-
do o veículo particular e não as soluções coletivas e não 
motorizadas”.21

Nessa mesma linha, infere-se, do exposto por Guima-
rães, que as soluções adotadas, além de mais caras, não 
se mostraram suficientes, pois os problemas de mobilidade 
nas cidades continuam e a política econômica vigente com 
desordenado crescimento e com ausência de atualização re-
gulamentar dos diversos setores de infraestrutura e um es-
tudo dos impactos dessa demanda social limita e ameaça 
sobremodo a sociedade democrática. Observa-se que as três 
esferas de governo têm demandado cuidados nesse setor, 
embora exista uma demanda de gestão e monitoramento 
que reclamam mudanças de paradigmas.22

A missão da cidade, de dar qualidade de vida e de cir-
culação aos seus frequentadores, está deturpada em de-
corrência das disputas entre seus atores, os pedestres, os 
condutores e os usuários de veículos motorizados privados 
ou coletivos, posto que a “necessidade de movimento dos 
cidadãos depende de como a cidade está organizada terri-
torialmente e vinculada funcionalmente com as atividades 

20 RIBEIRO, 2014, p. 25.
21 RIBEIRO, 2014, p. 25.
22 GUIMARÃES, 2012, p. 77.
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que se desenvolvem no espaço urbano”,23 intensificando os 
conflitos entre os diversos modos de deslocação, gerando 
gastos econômicos consideráveis na tentativa de viabilizar 
o fluxo de veículos motorizados e fortalecer o modelo eco-
nômico vigente, sem preocupação com a sustentabilidade 
do planeta.

A vida citadina urge por sustentabilidade, que pode 
ser concebida, segundo Campos, em dimensões, conside-
rando-se que a mobilidade, nesse prisma, pode ser alcan-
çada sob dois aspectos: um coligado com a adequação da 
oferta de transporte ao contexto socioeconômico, em que se 
encontram medidas associadas ao transporte, ao desenvol-
vimento urbano e à equidade social em relação aos desloca-
mentos, e outro aspecto que se relaciona com a qualidade 
ambiental e engloba a tecnologia e o modo de transporte a 
ser utilizado.24

Para atingir qualidade de vida e uma mobilidade urba-
na mais solidária, extrai-se dos escritos de Campos o que a 
European Enviromental Agency (1995) considera como os 
cinco princípios urbanos de sustentabilidade:

1. Capacidade Ambiental – as cidades devem ser projetadas e 
gerenciadas dentro dos limites impostos pelo seu ambiente na-
tural. 2. Reversibilidade – as intervenções planejadas no am-
biente urbano devem ser reversíveis tanto quanto possível de 
forma a não por em risco a capacidade da cidade de se adaptar 
a novas demandas por mudanças nas atividades econômicas e 
da população sem prejudicar a capacidade ambiental. 3. Resis-
tência (ou Resiliência) – uma cidade resistente é capaz de se re-
cuperar de pressões externas. 4. Eficiência – obter o máximo de 
benefício econômico por cada unidade de recurso utilizado (efici-
ência ambiental) e o maior benefício humano em cada atividade 

23 DUARTE, Fábio; LIBARDI, Rafaela; SÁNCHEZ, Karina. Introdução à mobili-
dade urbana. 3. reimp. Curitiba: Juruá, 2012. p. 9.

24 CAMPOS, Vânia Barcellos Gouvêa. Uma visão da mobilidade urbana susten-
tável. 24 abr. 2007. Disponível em: <http://aquarius.ime.eb.br/~webde2/prof/
vania/pubs/(3)UMAVISAODAMOBILIDADE.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2014.

http://aquarius.ime.eb.br/~webde2/prof/vania/pubs/(3)UMAVISAODAMOBILIDADE.pdf
http://aquarius.ime.eb.br/~webde2/prof/vania/pubs/(3)UMAVISAODAMOBILIDADE.pdf
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econômica (eficiência social). 5. Igualdade – igualar o acesso às 
atividades e serviços para todos os habitantes, isto é importan-
te para modificar o insustentável modelo de vida devido a desi-
gualdade social.25

Não há melhoria da qualidade de vida nas cidades sem 
que haja mobilidade sustentável, posto que “[...] a mobili-
dade urbana é um dos principais fatores do desenvolvimen-
to e da orientação do crescimento da cidade, e, por conse-
guinte, da localização dos assentamentos habitacionais”.26

Em pesquisas efetuadas em universidades de Curitiba, 
no estado do Paraná, Duarte, Libardi e Sánchez apontam 
possíveis soluções e informam que as universidades devem 
ser grandes contribuintes para uma mobilidade urbana 
saudável, afirmando que “[...] as instituições formadoras de 
opinião têm importante papel no incentivo da multimoda-
lidade urbana, conscientes da necessidade de se estimular 
o uso de modos de transporte que causem menos impactos 
sociais, econômicos e ambientais”.27 Os autores concluem 
que essas instituições podem assumir “a responsabilidade 
que têm na mobilidade urbana em seus diferentes aspectos 
(uso do solo, impactos ambientais, trânsito)”.28

Ainda conforme Duarte, Libardi e Sánchez, “O trans-
porte tem um profundo impacto na economia urbana e dele 
dependerá, em grande parte, a mudança do quadro atual, 
por meio do funcionamento adequado das redes de mo-
bilidade urbana e a distribuição das funções urbanas no 
território”.29 Há, portanto, a compreensão de que a compac-
tação das cidades, com a concentração dos equipamentos 

25 CAMPOS, 2007.
26 DUARTE; LIBARDI; SÁNCHEZ, 2012, p. 13.
27 DUARTE; LIBARDI; SÁNCHEZ, 2012, p. 81.
28 DUARTE; LIBARDI; SÁNCHEZ, 2012, p. 87.
29 DUARTE; LIBARDI; SÁNCHEZ, 2012. p. 91.
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necessários à qualidade de vida humana, em uma super-
quadra, em que é possível viver quase sem dependência de 
outra superquadra, e o uso misto das edificações pode ser 
uma boa alternativa para evitar os grandes deslocamentos 
do homem, em um movimento pendular no dia a dia.

O ordenamento jurídico pátrio e as 
orientações da unidade europeia

Assevera Guimarães que a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 198830 somente indicou o transpor-
te coletivo urbano como serviço público de interesse local de 
caráter essencial no inciso V do art. 30, e que:

[...] a essencialidade do transporte coletivo urbano está para a 
liberdade de locomoção assim como a alfabetização está para a 
livre manifestação do pensamento e o direito à moradia para o 
exercício do direito à intimidade.31

Ficam assim “em pé de igualdade como indivíduos que 
não exercem os direitos fundamentais à liberdade os anal-
fabetos, os sem-teto e os sem-mobilidade urbana”, incisos 
IV, X e XV do art. 5º da Constituição federal de 1988.32

A mobilidade urbana no Brasil foi regimentada pela 
Lei Federal nº 12.587/201233 – Lei de Mobilidade Urbana –, 

30 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 8 jun. 2014.

31 GUIMARÃES, 2012, p. 82.
32 GUIMARÃES, 2012, p. 81-82.
33 BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nos 3.326, 
de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro 
de 1975; e dá outras providências. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm>. Acesso em: 
2 ago. 2014.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
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que, segundo Oliveira Júnior, reafirma a norma do Código 
de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997), positi-
vando a prioridade ao transporte não motorizado, priori-
zando os modos a pé e por bicicleta sobre os transportes mo-
torizados, e preferindo, no motorizado, o transporte coletivo 
ao individual.34 

Propugna Oliveira Júnior que o transporte público:

[...] deve assumir o papel, não apenas do atendimento à neces-
sidade de deslocamento da população, mas também, assumir a 
função de elemento estruturador do território e do desenvolvi-
mento urbano integrado. Implica afirmar que a função circula-
ção (mobilidade urbana) precisa estar alinhada com as demais 
funções urbanas, tais como habitação (direito a moradia), tra-
balho e lazer, bem como os demais direitos inscritos na ordem 
jurídica, atendidos, conectados e interligados por uma rede de 
transportes multimodais que operem em consonância com os 
princípios, diretrizes e objetivos da mobilidade urbana positiva-
dos na norma pátria de mobilidade urbana.35 

A lei de mobilidade urbana, que visa contribuir para es-
tabelecer as diretrizes e dotar os municípios de instrumen-
tos para garantir a sustentabilidade e efetividade na deslo-
cação nas cidades, determinou que municípios com mais de 
20 mil habitantes devem elaborar planos de mobilidade.

Afiança Guimarães que a Lei Federal nº 12.587/2012 
é norma de ordem pública e forma um “conjunto normati-
vo intermediário”.36 Essa norma apresenta grandes contri-
buições para movimentação das pessoas dentro das urbes 
e concretiza a política de mobilidade urbana como “instru-
mento de política urbana, e propugna a adoção do planeja-
mento de redes integradas de transportes, com duplo obje-

34 OLIVEIRA JÚNIOR, João Alencar. Princípios, diretrizes e objetivos da Lei  
nº 12.587/2012: por um pacto social em prol da mobilidade urbana. Revista UFG/
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, a. XIV, n. 12, p. 18-27, jul. 2012. p. 23-24.

35 OLIVEIRA JÚNIOR, 2012, p. 23-24.
36 GUIMARÃES, 2012. p. 95.
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tivo de melhorar a acessibilidade e a mobilidade de pessoas 
e cargas em todo o território municipal”.37

É legislação relevante para a mobilidade urbana sus-
tentável a Lei Federal nº 10.257/2001, que ficou conhecida 
como Estatuto da Cidade, também recebe as denominações 
de Lei de Uso e Ocupação do Solo e Lei do Meio Ambien-
te Artificial, constituindo-se, nas concepções de Duarte, Li-
bardi e Sánchez, em um:

[...] instrumento municipal de planejamento territorial que per-
mite caracterizar zonas da cidade com funções específicas, de 
modo a disciplinar as atividades da iniciativa no território ur-
bano de modo equilibrado entre as demandas sociais e o desen-
volvimento econômico. Ela impacta diretamente nos padrões de 
deslocamento diário da população, que vai de casa ao trabalho 
ou local de estudos, além de usar os serviços e equipamentos ur-
banos. Ela deve, portanto estar ligada a um plano de mobilida-
de urbana que crie condições para a redução das necessidades 
de deslocamentos motorizados e controle o processo de expansão 
urbana, desestimulando seu crescimento desordenado, e privi-
legie o adensamento urbano, e a melhor distribuição de funções 
urbanas. Estas ações precisam ser combinadas com uma melhor 
utilização da capacidade de atendimento das estruturas já im-
plantadas.38

Tangente às normas na União Europeia sobre mobili-
dade urbana, extrai-se alguns posicionamentos, como o pla-
no de ação da Comissão das Comunidades Europeias, que, 
reunida em Bruxelas, na Bélgica, em setembro de 2009, 
traçou-o centrado em seis temas:

1. Promover políticas integradas (Acelerar a adopção de planos 
de mobilidade urbana sustentável; Mobilidade urbana sustentá-
vel e política regional; Transportes em prol de ambientes urba-
nos saudáveis); 2. Acção centrada nos cidadãos (Plataforma so-
bre os direitos dos passageiros nos transportes públicos urbanos; 
Melhorar a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzi-
da; Melhorar a informação sobre viagens; Acesso a zonas ver-

37 OLIVEIRA JÚNIOR, 2012, p. 20.
38 DUARTE; LIBARDI; SÁNCHEZ, 2012, p. 13.
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des; Campanhas sobre comportamentos promotores da mobilidade 
sustentável; Condução ecológica como parte integrante do ensino 
da condução); 3. Tornar os transportes mais ecológicos (Projectos 
de investigação e demonstração para veículos com emissões mais 
baixas ou nulas; Guia na Internet sobre veículos não poluentes e 
energeticamente eficientes; Estudo sobre os aspectos urbanos da 
internalização dos custos externos; Intercâmbio de informações 
sobre regimes de tarifação urbana); 4. Reforçar o financiamento 
(Optimizar as fontes de financiamento existentes; Analisar as ne-
cessidades de financiamento futuro); 5. Partilhar experiências e 
conhecimentos (Modernizar a recolha de dados e estatísticas; Criar 
um observatório da mobilidade urbana; Contribuir para o diálogo 
internacional e o intercâmbio de informações); 6. Optimizar a mo-
bilidade urbana (Transporte urbano de mercadorias; Sistemas de 
transporte inteligentes (STI) em prol da mobilidade urbana).39 

Também trata sobre a temática da mobilidade urbana 
na União Europeia a Decisão nº 1312/2013/UE do Parla-
mento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 11 de 
dezembro 2013, que aborda o Programa Estratégico de Ino-
vação. Entre outros aspectos, prescreve que o desafio para 
a mobilidade urbana sustentável só pode ser alcançado:

[...] se forem encontradas inovações de ponta que conduzam a so-
luções mais verdes e mais inclusivas, mais seguras e mais inteli-
gentes. Na sua ausência, o efeito, a longo prazo, resultará numa 
pesada fatura de consequências ecológicas, societais e económi-
cas. No entanto, novos conceitos inovadores de mobilidade, em 
especial quando os meios de transporte individuais são substi-
tuídos pelos meios de transporte públicos e coletivos – deverão 
ser aceites pelos cidadãos. Introduzir alterações comportamen-
tais sem desvantagens para a qualidade de vida e para o custo de 
vida em zonas urbanas será um dos grandes desafios a enfrentar 
neste domínio.40

39 UNIÃO EUROPEIA. Comissão das Comunidades Europeias. Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões Plano de Acção para a Mobilidade Urbana. 
Bruxelas, 30 set. 2009. {SEC(2009) 1211} {SEC(2009) 1212}. Disponível em: 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0
490&from=EN>. Acesso em: 27 jan. 2015.

40 UNIÃO EUROPEIA. Decisão nº 1312/2013/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho da União Europeia, de 11 de dezembro 2013. Relativa ao Programa 
Estratégico de Inovação do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT): 
contribuição do EIT para uma Europa mais inovadora. 2013. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/eit/
h2020-eit-agenda_pt.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0490&from=EN
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Enaltece também a referida decisão da União Euro-
peia que a mobilidade urbana está “ligada às estratégias 
de proteção do ambiente e plenamente integrada em políti-
cas de inclusão social, localização, conceção da habitação e 
urbanismo”, informando que modelos urbanos inovadores 
“com forte atenção política e o apoio de que esta prioridade 
temática goza” podem ter impacto “mundial se forem trans-
feridos como melhores práticas para as conglomerações ur-
banas de crescimento maciço em outras partes do mundo”, 
notadamente na África, na Ásia e na América Latina.41

Denota-se, a preocupação mundial com a saúde do 
planeta, com a mobilidade urbana sustentável bem com o 
do aumento da normatividade, sua positivação e caracte-
rização, acrescentando sobremodo qualidade à legislação 
ambiental, direcionando para um reexame conveniente da 
busca por qualidade de vida e redução de gastos e/ou de 
investimentos públicos, reduzindo, consequentemente, as 
externalidades negativas que as impropriedades que os 
transportes motorizados e individuais causam atualmente.

Alternativas para o alcance da mobilidade 
urbana sustentável

Com a abertura dos mercados, a globalização, a trans-
nacionalização dos países, o ir e vir se tornou muito mais 
acessível do que em décadas passadas, e, ainda, com o cres-
cimento populacional nos centros urbanos, consequente-
mente houve também um aumento da necessidade da mo-
bilidade de coisas e pessoas, no que Campos aduz que para 
suprir “esta demanda não será possível somente crescer 
em infraestrutura, haverá necessidade de se implantar es-

41 UNIÃO EUROPEIA, 2013. 



Maria Claudia S. Antunes de Souza, Marcelo Buzaglo Dantas, Liton Lanes Pilau Sobrinho

– 44 – 

tratégias que reduzam a demanda de viagens”,42 especial-
mente por transporte individual, implantando sistemas de 
transportes inteligentes, interligando os diversos modais, 
mais adequados e associados ao contexto socioeconômico e 
às questões ambientais de cada região.

E enfatiza a autora que são necessárias atuações nos 
contextos socioeconômico e ambiental, contribuindo para a 
qualidade de vida da população atual e da futura. A im-
plantação de medidas relacionadas com essas ações pre-
cisa da união de esforços entre poder público, operadoras 
de transporte, indústria automobilística e engajamento da 
sociedade. Ressalta-se que ao poder público incumbe criar 
estruturas que possibilitem uma melhor utilização do solo 
urbano, assim como “incentivar uma maior qualidade no 
transporte ofertado, a integração de sistemas e o investi-
mento em transporte de massa”.43 Conclui Campos que 

[...] para se chegar a mobilidade sustentável há que se definir es-
tratégias e, também se ter um procedimento ou instrumento de 
análise que possa avaliar as implicações possíveis das medidas 
implantadas na busca pela mobilidade sustentável.44

Ademais, escreve Nunes da Silva,45 ao abordar a temá-
tica em estudo na União Europeia, que de um futuro certo 
voltado à mobilidade assente no transporte individual, pas-
sou-se para uma consciência coletiva de que o automóvel 
tem de ser “domesticado”, de que o mito transformou em 
“pesadelo” e que a mobilidade urbana tem que ser assegura-
da com recursos despendidos a outros meios de transporte, 
não somente nos públicos, mas também, pelos modos sua-
ves ou ativos (andar a pé ou de bicicleta).

42 CAMPOS, 2007.
43 CAMPOS, 2007.
44 CAMPOS, 2007.
45 NUNES DA SILVA, 2013.
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E continua esclarecendo Nunes da Silva que a socie-
dade carece de alternativas para continuar usufruindo das 
inegáveis vantagens do automóvel, sem pôr em risco o fu-
turo da coletividade, ou mesmo do planeta. O tempo é de 
mudanças de paradigmas, significando que as economias 
dos países emergentes e em desenvolvimento têm na indús-
tria do automóvel “um dos mais importantes motores da 
nova industrialização e modernização do tecido produtivo 
que conhecem”.46 Não se trata apenas de uma questão de 
status e prestígio social, mas também porque o sistema de 
transportes coletivos não tem a capacidade e a flexibilidade 
suficiente para responder à procura de massas e assegurar 
as condições de conforto e de atratividade que lhe permi-
tam competir com o transporte particular.

Para que a mobilidade se torne sustentável, na concep-
ção de Nunes da Silva, a forma de deslocamento humano 
deve ser mais amiga do ambiente, mais equitativa social-
mente e economicamente mais efetiva, sendo imprescindí-
veis quatro estratégias para concretizá-la: 

1) Promover a intermodalidade: na sociedade urbana atual, a 
complexidade e diversidade dos modos de vida e das necessida-
des de deslocação exigem não só que se utilizem todos os modos 
de transporte disponíveis (dos motorizados aos suaves, dos pú-
blicos aos privados, dos individuais aos coletivos), como que a 
passagem de um modo para outro se processe sem atritos, [...].

2) Favorecer uma repartição mais amiga do ambiente: diante do 
presente domínio do automóvel, é forçoso reequilibrar a repar-
tição modal. Desde logo favorecendo o transporte coletivo, [...] 
como o modo mais eficaz de movimentar maiores procuras e di-
minuir o espaço urbano afetado às deslocações motorizadas. [...] 
reabilitação do andar a pé e de bicicleta, criando condições fa-
voráveis e seguras para esse tipo de deslocação e eliminando os 
inúmeros obstáculos que se foram criando nas nossas cidades a 
esses meios de transporte, desde logo ao nível dos passeios e per-
cursos pedestres.

46 NUNES DA SILVA, 2013, p. 382.
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3) Melhorar as condições de segurança e fluidez do tráfego: pen-
sar que, diante do peso que o automóvel tem hoje nas deslocações 
urbanas, será suficiente atuar na promoção de alternativas ao 
seu uso e na introdução de restrições do seu acesso a zonas cada 
vez mais extensas da cidade, é votar essa políticas ao fracasso, 
tanto mais rápido e dramático (porque inibidor da implementa-
ção de soluções exequíveis por muito mais tempo) quanto maior 
for a força da sociedade civil em democracia. [...]. 

4) Articular transportes e usos do solo: as necessidades de deslo-
cação (tanto de pessoas como de bens) resultam da dispersão das 
atividades no espaço urbano. Atuar no sistema de transportes e 
mobilidade sem o fazer igualmente ao nível do urbanismo e do orde-
namento do território, é construir por um lado e destruir por outro.47 

A concepção de mobilidade eficiente é pensada de modo 
semelhante na União Europeia e na certificação do autor 
brasileiro Guimarães, quando ele leciona que a mobilidade 
urbana saudável concilia: 

[...] o espaço de conflitos próprio da circulação urbana, do des-
locamento das pessoas e das realizações das organizações, com 
soluções marcadas por políticas públicas eficientes agregadas 
à maturidade social, que depende de uma forte implantação da 
cultura da mobilidade.48

E a acessibilidade eficiente, no entendimento de Gui-
marães, acontece quando a população, cada um dentro de 
suas possiblidades, por meios próprios, possuem condições 
de se locomover ou “têm a seu dispor a viabilidade de alcan-
çar os modais que permitirão a mobilidade eficiente para 
cada pessoa em qualquer ocasião ou circunstância”.49

Ainda segundo Guimarães, a mobilidade urbana é o 
que proporciona ligação com efetividade aos bens e servi-
ços, podendo ser obtida por meio de programas “de planifi-
cações, restrições e direcionamentos”, e também pela oferta 
de transportes públicos apropriados “e de uma infraestru-

47 NUNES DA SILVA, 2013, p. 382.
48 GUIMARÃES, 2012, p. 106-107.
49 GUIMARÃES, 2012, p. 106-107.
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tura de sistema viário, equipamentos, instalações, controle 
e sinalização próprios à circulação eficiente dos diferentes 
modais, sendo desejável a integração destes e das respecti-
vas tarifas”, tudo esteado em um ordenamento legal e com 
a fundamental participação e consciência comunitária da 
mobilidade urbana.50 

Destarte, a mobilidade urbana sustentável envolve a 
implantação integrada dos vários modais, como: sistemas 
sobre trilhos (metrôs, trens e bondes modernos), ônibus, ci-
clovias (sistemas de bicicletas públicas), esteiras rolantes, 
elevadores de grande capacidade, teleféricos, etc. A mobili-
dade sustentável também demanda calçadas confortáveis, 
sem obstáculos, que ofereçam condições para andantes e 
cadeirantes. É condição para a averiguação de índices de 
inclusão social e qualidade de vida.

Considerações finais

Observa-se que a economia não pode estagnar, que as 
tecnologias estão presentes na vida em geral e são neces-
sárias. Portanto, é necessário encontrar um equilíbrio en-
tre o desenvolvimento e a vida saudável, evitar excessos, o 
consumo pelo consumo. O desenvolvimento sustentável e a 
sustentabilidade devem ser fatores presentes no dia a dia 
do ser humano.

É necessária uma política de desenvolvimento urbano 
que proporcione às cidades condições de desenvolvimento 
de modo sustentável, que atendam às necessidades de bem-
-estar da atual geração, e também das futuras, colaborando 
para a redução das desigualdades sociais e possibilitando o 

50 GUIMARÃES, 2012, p. 91-92.
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acesso de todos os cidadãos aos bens, serviços e equipamen-
tos urbanos.

Do presente estudo, infere-se que uma via será a com-
pactação das cidades, o retorno aos centros, o voltar a cres-
cer para dentro das metrópoles, criando-se superquadras, 
nas quais são instalados todos os recursos e equipamentos 
necessários para a boa qualidade de vida, para o bem-es-
tar e para o convívio harmônico. Cidades densas, que não 
necessariamente precisam ser verticais, mas que possuam 
variedades de dimensão dentro do mesmo prédio, a utiliza-
ção mista representa menor consumo de energia per capita 
e otimização das infraestruturas urbanas, proporcionando 
ambientes com maior qualidade de vida. Essas concentra-
ções e densidades evitam os movimentos pendulares diá-
rios dos habitantes da cidade, gerando economia de tempo 
e dinheiro.

Assim como para a efetividade da sustentabilidade social 
é mister a criação de forma integrada das maneiras de des-
locamento das pessoas e coisas, ou seja, a mobilidade urbana 
sustentável passa necessariamente pelo desenvolvimento de 
boas políticas de habitação e pela criação de redes de trans-
porte coletivo integradas, pela recuperação das ruas como es-
paço de convívio, deslocação de modo simples, como o cami-
nhar, o andar de bicicleta, a inclusão social e a urbanidade.
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Introdução

A ideia central da sustentabilidade é buscar um mo-
delo de desenvolvimento que possa, ao mesmo tem-
po, atender às demandas materiais e imateriais da 

sociedade e manter um meio ambiente sadio e equilibrado, 
assegurando o bem-estar da atual e das futuras gerações.

Sustentabilidade, porém, é um conceito complexo e 
abrangente, que precisa ser estudado em várias dimen-
sões (ecológica, econômica, ética, político-jurídica e social). 
Essas dimensões, compreendidas em suas particularida-
des, unem-se para formar um conceito forte de sustenta-
bilidade.
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A dimensão social diz respeito à qualidade de vida, à 
igualdade substancial, à inclusão e à justiça social. Nessa 
perspectiva, a sustentabilidade está ligada à atuação posi-
tiva do Estado no sentido de garantir a todos a fruição de 
direitos, como trabalho, salário, moradia, saúde, educação, 
que são considerados direitos fundamentais de segunda di-
mensão.

Ao mesmo tempo em que crescem as discussões e preo- 
cupações em torno da sustentabilidade, a realidade brasi-
leira é pródiga em retratar as promessas não cumpridas da 
modernidade e o vazio deixado por um mero simulacro de 
estado social. 

O propósito deste artigo é demonstrar, a partir do mé-
todo dedutivo e da pesquisa bibliográfica, o vínculo entre 
a dimensão social da sustentabilidade e os direitos fun-
damentais de segunda dimensão. Além disso, pretende-
-se evidenciar que na agenda política da sustentabilidade 
deve ser incluído, obrigatoriamente, o debate acerca da 
implementação dos direitos fundamentais de segunda di-
mensão. 

Inicia-se o estudo com a análise do paradigma da sus-
tentabilidade. Em seguida, a sustentabilidade é abordada 
em sua visão pluridimensional. Na sequência, consignam-
-se apontamentos sobre os direitos fundamentais, com ên-
fase naqueles de segunda dimensão. Depois, faz-se a apro-
ximação entre a dimensão social da sustentabilidade e os 
direitos fundamentais de segunda dimensão. Ao final, são 
apresentadas considerações sobre o tema tratado.
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O paradigma da sustentabilidade1

Sustentabilidade é uma palavra de significado bastan-
te abrangente. Conforme lição de Bodnar e Cruz:

A construção de um conceito, necessariamente transdisciplinar, 
de sustentabilidade é um objetivo complexo e sempre será uma 
obra inacabada. Isso porque poderá ser melhorada para atender 
as circunstâncias do caso concreto, o contexto em que está sendo 
aplicado, bem como o conjunto de variáveis direta ou indireta-
mente envolvidas. Afinal, trata-se de uma idealidade, algo a ser 
constantemente buscado e construído como o próprio conceito de 
justiça. É um conceito aberto, permeável, ideologizado, subjetivo 
e relacional.2

De um modo geral, porém, a sustentabilidade é enten-
dida como um novo paradigma, um novo modelo de desen-
volvimento humano, social, cultural, econômico e, sobretudo, 
uma nova forma do homem se relacionar com o meio ambien-
te. E não se fala em sustentabilidade por discurso de ocasião, 
alarmista, ou por modismo, mas, sim, por uma necessidade, 
haja vista os grandes problemas globais que o homem pas-
sou a vivenciar. Em linhas gerais, esses problemas são:

a) desemprego estrutural (motivado pelo crescimento tecnológico, 
com exclusão social); b) aumento do stress coletivo (ambiente con-
correncial, competição, comportamento agressivo); c) individualis-
mo como valor (valorização do status, diferenciação social, baixa so-
lidariedade); d) consumismo (levando ao esgotamento dos recursos 
naturais, agressão à biodiversidade); e) degradação e poluição am-
biental (industrialismo com visão única de crescimento econômico).3

1 Esse tópico foi elaborado com base em texto publicado com Bruno Makowiecky Sal-
les: BOGO, Juliano Rafael; SALLES, Bruno Makowiecky. A sustentabilidade como 
paradigma vinculante no contexto do direito fundamental ao meio ambiente equili-
brado. In: SOUZA, Maria Claudia Antunes de; ARMADA, Charles Alexandre Souza 
(Org.). Teoria jurídica e transnacionalidade. Itajaí: Univali, 2014. v. 1. p. 127. Dis-
ponível em: <http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx>. Acesso em: 25 ago. 2014.

2 BODNAR, Zenildo; CRUZ, Paulo Márcio. Globalização, transnacionalidade e 
sustentabilidade. Itajaí: Univali, 2012. Disponível em: <http://siaiapp28.univa-
li.br/LstFree.aspx>. Acesso em: 20 ago. 2014.

3 MORAES FILHO, Rodolfo Araújo. Sociedade e meio ambiente. In: ALBU-
QUERQUE, José de Lima (Org.). Gestão ambiental e responsabilidade social: 
conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. p. 12.
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O desenvolvimento econômico e tecnológico, que, em 
um primeiro momento, provocou um cenário de conflitos 
em torno da produção e distribuição da riqueza, agora co-
loca o homem diante de inúmeros riscos decorrentes da de-
gradação ambiental.

A respeito disso, assevera Demajorovic:

Para muitos defensores da atual forma de progresso econômico, 
as tragédias ou os problemas mencionados são fatalidades ou ‘aci-
dentes de percurso’ do processo necessário de desenvolvimento 
industrial. No entanto, parece cada vez mais evidente que o can-
to da sereia, representado pelo trinômio produtividade-progresso-

-riqueza, não agrada mais a todas as audiências. O agravamen-
to dos problemas ambientais está ligado a escolhas com respeito 
à forma de aplicar o conhecimento técnico-científico no processo 
produtivo. Portanto, as catástrofes e os danos ao meio ambiente 
não são surpresas ou acontecimentos inesperados, e sim consequ-
ências inerentes à modernidade, que mostram, acima de tudo, a 
incapacidade do conhecimento construído no século XX de contro-
lar os efeitos gerados pelo desenvolvimento industrial.4

Esses problemas são resultado, em grande parte, de 
uma perspectiva cartesiana mecanicista e antropocêntri-
ca. O homem age como se fosse proprietário e detentor da 
natureza, supostamente autorizado a dispor dos recursos 
ambientais de forma incondicional e ilimitada, para ala-
vancar o desenvolvimento econômico, garantindo o lucro, a 
produção e a acumulação de riquezas. A sociedade tem se 
recusado a admitir que seu proceder degradante gera da-
nos ambientais em larga escala e para além das frontei-
ras das nações, afetando globalmente toda a biodiversidade. 
Insistindo em manter uma relação de apoderamento egoís-
tico da natureza, o ser humano enfrenta os problemas co-
mo questões pontuais e isoladas, ignorando que elas fazem 

4 DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e responsabilidade socioambien-
tal. 2. ed. São Paulo: Senac, 2013. p. 34-35.
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parte de um todo mais complexo e abrangente, como a teia 
da vida.5

Segundo Capra, o homem vive em um paradigma de-
cadente, baseado:

[...] em várias ideias e valores entrincheirados, entre os quais a 
visão do universo como um sistema mecânico composto de blocos 
de construção elementares, a visão do corpo humano como uma 
máquina, a visão da vida em sociedade como uma luta competiti-
va pela existência, a crença no progresso material ilimitado, a ser 
obtido por intermédio de crescimento econômico e tecnológico [...].6

Portanto, falar de sustentabilidade significa, em pri-
meiro lugar, romper com um paradigma obsoleto, para re-
conhecer que o mundo deve ser concebido como um todo in-
tegrado e não como a soma de partes isoladas. Além disso, 
deve-se compreender a ligação existente entre todos os se-
res vivos, em uma relação de interdependência, cooperação, 
realimentação e solidariedade, inclusive entre a atual e as 
futuras gerações. Outrossim, deve o homem situar-se como 
integrante da natureza (e não dono dela), inserido na teia 
da vida, responsável pelos reflexos de suas ações no meio 
ambiente, no contexto atual e no futuro. 

Eis a mudança necessária:

Enquanto que o velho paradigma está baseado em valores antro-
pocêntricos (centralizados no ser humano), a ecologia profunda 
está alicerçada em valores ecocêntricos (centralizados na Terra). 
É uma visão de mundo que reconhece o valor inerente da vida 
não-humana. Todos os seres vivos são membros de comunidades 
ecológicas ligadas umas às outras numa rede de interdependên-
cias. Quando essa percepção ecológica profunda torna-se parte 
de nossa consciência cotidiana, emerge um sistema de ética ra-
dicalmente novo.7

A mudança de paradigma é acentuada por Ferrer:

5 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão dos sistemas vivos. Tra-
dução de Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 25.

6 CAPRA, 2006, p. 25.
7 CAPRA, 2006, p. 28.
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Sostenibilidad se abre paso como el nuevo paradigma jurídico de 
la globalización, en la medida en que este proceso global, esférico, 
hace evidente la absoluta interdependencia de individuos y pue-
blos. [...] Es el paradigma propio de la sociedad postmoderna, de 
la sociedad transnacional hacia la que caminamos.8

Buscando apresentar um conceito de sustentabilidade, 
apesar de sua complexidade e abrangência, anotam Cruz e 
Bodnar:

[...] pode-se entender a sustentabilidade como um imperativo éti-
co tridimensional que deve ser implementado em solidariedade 
sincrônica com a geração atual, diacrônica com as futuras gera-
ções, e em sintonia com a natureza, ou seja, em benefício de toda 
a comunidade de vida e dos elementos abióticos que lhe dão sus-
tentação. A possibilidade desse novo paradigma [...] deve operar 
de forma intransigente com o direito à vida, atuar de forma dúc-
til e flexível na implementação dialética de outros bens e valores 
da comunidade e induzir condutas positivas, empreendidas em 
prol da melhora contínua da qualidade de vida em todas as suas 
dimensões, inclusive em benefício das futuras gerações.9

Em uma perspectiva constitucional, Freitas define 
sustentabilidade como:

[...] princípio constitucional que determina promover o desenvol-
vimento social, econômico, ambiental, ético e jurídico-político, no 
intuito de assegurar as condições favoráveis para o bem-estar 
das gerações presentes e futuras.10 

Na perspectiva de Freitas, sustentabilidade trata-se 
de um “dever ético e jurídico-político de viabilizar o bem-

8 FERRER, Gabriel Real. Sostenibilidad, transnacionalidad y transformaciones del 
derecho. In: SOUZA, Maria Cláudia Antunes de et al. (Org.). Direito ambiental, 
transnacionalidade e sustentabilidade. Itajaí: Univali, 2013. p. 7-30. Disponível 
em: <http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx>. Acesso em: 27 ago. 2014. p. 17. 

“A sustentabilidade ganha terreno como o novo paradigma jurídico da globaliza-
ção, na medida em que esse processo global, esférico, evidencia a interdependên-
cia absoluta dos indivíduos e dos povos. É o paradigma próprio da sociedade pós-

-moderna, a sociedade transnacional para o qual caminhamos”. (tradução nossa).
9 BODNAR; CRUZ, 2012, p. 54.
10 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: 

Fórum, 2012. p. 50.
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-estar no presente, sem prejuízo do bem-estar futuro, pró-
prio e de terceiros”.11 

Aprofundando o conceito de sustentabilidade, o referi-
do jurista assinala:

[...] trata-se do princípio constitucional que determina, com efi-
cácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da socie-
dade pela concretização solidária do desenvolvimento material e 
imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, ambien-
talmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegu-
rar preferencialmente de modo preventivo e precavido, no pre-
sente e no futuro, o direito ao bem-estar [...]. Estão reunidos os 
elementos indispensáveis para um conceito operacional de sus-
tentabilidade eficaz, a saber: (1) a natureza de princípio consti-
tucional diretamente aplicável, (2) a eficácia (encontro de resul-
tados justos, não mera aptidão para produzir efeitos jurídicos), 
(3) a eficiência (o uso de meio idôneos), (4) o ambiente limpo (des-
contaminado e saudável), (5) a probidade (inclusão explícita da 
dimensão ética), (6) a prevenção (dever de evitar danos certos), 
(7) a precaução (dever de evitar danos altamente prováveis), (8) a 
solidariedade intergeracional, com o reconhecimento dos direitos 
das gerações presentes e futuras, (9) a responsabilidade do Esta-
do e da sociedade e (10) o bem-estar (acima das necessidades ma-
teriais). Nenhum desses elementos pode faltar ao conceito, sob 
pena de reducionismo indesejável.12

As dimensões da sustentabilidade
A compreensão do abrangente significado de susten-

tabilidade pressupõe entender que ela é pluridimensional. 
Ou seja, a sustentabilidade deve ser considerada em diver-
sas perspectivas, todas entrelaçadas: ambiental, econômi-
ca, ética, jurídico-política, tecnológica e social.13 Esse últi-
mo aspecto tem relevância especial para este artigo e será 
analisado mais detidamente. Contudo, é possível, resumi-
damente, expor o significado das demais dimensões da sus-
tentabilidade.

11 FREITAS, 2012, p. 15.
12 FREITAS, 2012, p. 41.
13 FREITAS, 2012. Não havendo uniformidade, na doutrina quanto às dimensões 

da sustentabilidade, adota-se a proposta de Freitas, incluindo-se a dimensão 
tecnológica defendida por Ferrer.
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Dimensão ambiental (ou ecológica): necessidade de 
manter um meio ambiente limpo e ecologicamente equili-
brado, combatendo as práticas que levam à degradação am-
biental e que podem comprometer o bem-estar da atual e 
das futuras gerações. Para isso, há necessidade do melhor 
aproveitamento dos recursos naturais (dando-se preferên-
cia aos renováveis), redução da poluição e recuperação dos 
ambientes degradados.

Dimensão econômica: investir permanentemente em 
meios mais eficientes e menos poluentes de produção; pen-
sar o aumento da produtividade como consequência do uso 
mais eficiente de matérias-primas e recursos naturais; me-
lhorar o desempenho ambiental mediante redução de resí-
duos e emissões;14 avaliar os benefícios e os custos diretos e 
indiretos da produção.15 

Dimensão ética: a partir de uma visão holística, de-
ve-se reconhecer a relação de solidariedade e interdepen-
dência entre todos os seres vivos, e, consequentemente, “o 
impacto retroalimentador das ações e das omissões”.16 A 
atitude sustentável, eticamente, é aquela que promove o 
bem-estar geral e duradouro, reconhecendo a dignidade de 
todos os seres vivos em geral.17

Dimensão jurídico-política: a sustentabilidade possui 
status de princípio constitucional, vinculante da atuação de 
todos os poderes, consubstanciando o direito fundamental a 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a atu-
al e as futuras gerações (art. 225 da Constituição federal).18

14 CÂMARA, Renata Paes de Barros. Desenvolvimento sustentável. In: ALBU-
QUERQUE, José de Lima (Org.). Gestão ambiental e responsabilidade social: 
conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. p. 87.

15 FREITAS, 2012, p. 65.
16 FREITAS, 2012, p. 63.
17 FREITAS, 2012, p. 63.
18 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 

1988. Brasília, DF, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 10 nov. 2015.
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Dimensão tecnológica: o conhecimento humano e o de-
senvolvimento de novas tecnologias devem estar direciona-
dos à proteção do meio ambiente, de forma interligada com 
as dimensões econômica e ecológica.

Dimensão social da sustentabilidade: diz respeito à 
qualidade de vida, à igualdade substancial, à inclusão e à 
justiça social. O Estado deve garantir a todos a fruição dos 
bens materiais e imateriais essenciais, como trabalho, sa-
lário, moradia, saúde, educação, etc. 

Além disso, devem ser desenvolvidas políticas públicas 
para combater o desenvolvimento excludente e gerador de 
abismos sociais, isto é, a acumulação de riquezas, para pou-
cos, e a miséria em grande extensão (exclusão social).

Conforme Ferrer: 

Por exclusión se entiende la escasez crónica de oportunidades 
y de acceso a servicios, al mercado laboral, al crédito, a infraes-
tructuras y a la justicia o, también, se entiende que la exclusión 
social se refiere a los procesos y situaciones que impiden la sa-
tisfacción de las necesidades básicas de las personas (trabajo, vi-
vienda, educación, acceso a la sanidad) y su participación en la 
sociedad. En definitiva, el excluido es el que queda al margen del 
progreso social sin posibilidades reales de incorporarse al mismo. 
Los excluidos son muchos, pero muchos más aún son los indivi-
duos y colectivos en riesgo de exclusión.19 

Assim, deve-se buscar um modelo de desenvolvimento 
capaz de: 

19 FERRER, Gabriel Real. Calidad de vida, medio ambiente, sostenibilidad y ciu-
dadanía: ¿construímos juntos el futuro? Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, 
v. 17, n. 3, p. 310-326, 2012. Disponível em: <http://siaiweb06.univali.br/seer/
index.php/nej/article/view/4202/2413>. Acesso em: 27 maio 2014. “Por exclusão 
se entende a crônica escassez de oportunidades e de acesso aos serviços, ao 
mercado de trabalho, ao crédito, à infraestrutura e à Justiça. Tambem configuram 
exclusão social os processos e situações que impedem a satisfação das necessidades bási-
cas das pessoas (trabalho, habitação, educação, saúde) e a participação na sociedade. 
Em suma, o excluído é aquele deixado de fora do progresso social, sem possibilidades 
reais de a ele se incorporar. Os excluídos são muitos, mas há muitos mais indivíduos e 
grupos em risco de exclusão”. (tradução nossa).

http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202/2413
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4202/2413
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[...] contemplar a distribuição mais equitativa da renda, acesso à 
propriedade, emprego, oportunidades, bens e serviços e a possi-
bilidade de participação social com vistas à redução das desigual-
dades entre os atores sociais envolvidos e a satisfação das suas 
necessidades essenciais.20

Para Garcia:

A dimensão social é conhecida como capital humano e está baseada 
num processo de melhoria da qualidade de vida da sociedade para 
redução de discrepâncias entre a opulência e a miséria, com a conse-
quente garantia dos direitos sociais, possibilitando pelo menos a ma-
nutenção do mínimo existencial para que ocorra proteção ambiental.21

A manutenção de um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, para garantia do bem-estar de todos, inclusive 
das futuras gerações (dimensão ambiental) só será viável 
se houver, ao mesmo tempo, a implementação de uma vasta 
gama de direitos sociais. Onde há marginalizados e excluí-
dos vivendo na miséria, sem desfrutar do mínimo para uma 
existência digna, dificilmente poder-se-á pensar na concre-
tização da sustentabilidade em sua dimensão ecológica. 

A sociedade necessita de um ambiente ecologicamen-
te equilibrado para garantir a qualidade de vida e o bem-
-estar, presente e futuro. Isso depende de inclusão social 
e de redução das desigualdades. Não é possível garantir 
um meio ambiente ecologicamente sadio e limpo (dimensão 
ambiental da sustentabilidade) enquanto houver um eleva-
do número de pessoas sofrendo privações econômicas, so-
ciais, culturais e políticas.

A propósito, é oportuno transcrever a lição de Bodnar 
e Cruz:

20 CALLADO, Aldo Leonardo Cunha; FENSTERSEIFER, Jaime Evaldo. Indica-
dores de sustentabilidade. In: ALBUQUERQUE, José de Lima (Org.). Gestão 
ambiental e responsabilidade social: conceitos, ferramentas e aplicações. São 
Paulo: Atlas, 2009. p. 222.

21 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira. A importância da gestão ambiental para  
proteção ambiental. In: SOUZA, Maria Cláudia da Silva; GARCIA, Denise Sch-
mitt Siqueira (Org.). Direito ambiental, transnacionalidade e sustentabilidade. 
Itajaí: Univali, 2013. p. 35-50. Disponível em: <http://siaiapp28.univali.br/Ls-
tFree.aspx>. Acesso em 27 ago. 2014. p. 48.
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Uma das dimensões mais importantes – pela sua fragilidade e 
pela conexão direta e pressuposta da tutela do meio ambiente – é 
exatamente a dimensão social. A socióloga Mercedes Pardo defen-
de que os problemas relacionados ao meio ambiente são proble-
mas de organização social e que o desenvolvimento sustentável 
inclui três concepções: social, econômica e ecológica, defende que 
a sustentabilidade ecológica pressupõe a social. Um dos objetivos 
mais importantes de qualquer projeto de futuro com sustentabili-
dade é a busca constante pela melhora das condições sociais das 
populações mais fragilizadas socialmente. Isso porque os proble-
mas sociais e ambientais estão necessariamente interligados e so-
mente será possível tutelar adequadamente o meio ambiente com 
a melhora das condições gerais destas populações.22 

Com efeito, se a sustentabilidade é pluridimensional, 
e se essas dimensões se entrelaçam e se complementam, o 
bem-estar ecológico, proporcionado pelo meio ambiente sa-
dio e limpo, depende de uma melhora substancial da quali-
dade de vida das pessoas, mediante a efetivação dos princi-
pais direitos sociais reconhecidos na Constituição.

Nesse rumo, anotam Garcia e Garcia:
[...] considerando a vinculação existente entre os direitos sociais e 
a proteção ambiental, é importante o diálogo entre os movimentos 
ambientalista e os movimentos por direitos sociais, já que, a união 
entre o bem-estar social e a qualidade ambiental é a principal rela-
ção que deve ser traçada para que se conquiste a tão almejada sus-
tentabilidade. [...] em regra, a miséria e a pobreza (como projeções 
da falta de acesso aos direitos básicos, como saúde, saneamento 
básico, educação, moradia, alimentação, renda mínima, etc.) ca-
minham juntas com a degradação e poluição ambiental, expondo a 
vida das populações de baixa renda e violando sob duas vias distin-
tas a sua dignidade. Aí está a importância de uma tutela comparti-
lhada dos direitos sociais e dos direitos ecológicos, em vista de criar 
um núcleo mínimo para a qualidade de vida, aquém do qual poderá 
haver a vida, mas essa não será digna de ser vivida.23

22 BODNAR; CRUZ, 2012, p. 113.
23 GARCIA, Denise Schmitt Siqueira; GARCIA, Heloise Siqueira. Dimensão social 

do princípio da sustentabilidade: uma análise do mínimo existencial ecológi-
co. In: SOUZA, Maria Claudia da Silva Antunes de; GARCIA, Heloise Siqueira 
(Org.). Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer. Itajaí: 
Univali, 2014. p. 49-51. Disponível em: <http://siaiapp28.univali.br/LstFree.
aspx>. Acesso em 27 ago. 2014
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Efetivamente, mostra-se difícil e pouco receptiva qual-
quer política de educação e proteção ambiental nos setores 
da população marginalizados, que vivem sob condições de ex-
trema pobreza, sem renda suficiente e sem acesso a serviços 
de saneamento básico, energia elétrica, água potável, saúde 
e educação. Como implementar e exigir, em um cenário de 
ausência total do Estado, práticas ecologicamente corretas? 

Em suma, assiste plena razão a Ferrer ao afirmar que: 

[...] las preocupaciones de la comunidad internacional han ido 
ampliando su espectro de lo puramente ambiental – nuestra re-
lación con el medio natural - a aspectos que lo que tienen que ver 
es con la relación con nuestros semejantes, con el modelo de so-
ciedad que tenemos que construir. Una sociedad que no colapse 
los sistemas naturales pero que, además, nos permita vivir en 
paz con nosotros mismos, más justa, más digna, más humana. 
Uma sociedad que dé un salto significativo en el progreso civili-
zatorio, que deje atrás o al menos aminore las grandes lacras de 
la Humanidad que a todos nos deben avergonzar, como el ham-
bre, la miseria, la ignorancia y la injusticia. El paradigma actual 
de la Humanidad es la sostenibilidad. La voluntad de articular 
una nueva sociedad capaz de perpetuarse en el tiempo en unas 
condiciones dignas. El deterioro material del Planeta es insos-
tenible, pero también es insostenible la miseria y la exclusión 
social, la injusticia y la opresión, la esclavitud y la dominación 
cultural y económica.24 

24 FERRER, 2012, p. 319. “[..] as preocupações da comunidade internacional es-
tão se expandindo, para além de seu espectro puramente ambiental – nossa 
relação com o meio ambiente – para aspectos que dizem respeito à relação com 
nossos semelhantes, com o modelo de sociedade que temos que construir. Uma 
sociedade que não provoque o colapso dos sistemas naturais, mas que também 
nos permita viver em paz com nós mesmos, uma sociedade mais justa, mais 
digna, mais humana. Uma sociedade que dê um salto significativo no progresso 
da civilização, que deixe para trás ou ao diminua os grandes flagelos da huma-
nidade que deveriam nos envergonhar, como a fome, a pobreza, a ignorância e 
a injustiça. O paradigma atual da humanidade é a sustentabilidade. A vontade 
de articular uma nova sociedade capaz de perpetuar-se no tempo e condições 
dignas. A deterioração material do planeta é insustentável, mas também são 
insustentáveis a pobreza, a exclusão social, a injustiça e a opressão, a escravidão 
e a dominação cultural e econômica”. (tradução nossa).
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Os direitos fundamentais

Em uma perspectiva constitucional, direitos funda-
mentais são aqueles que, por expressarem os ideais de li-
berdade, igualdade e fraternidade, oriundos da tradição 
iluminista (acepção material), ou por uma opção legislativa 
(acepção formal), passaram por um processo de constitucio-
nalização e fundamentalização, sendo acolhidos pela cons-
tituição, ainda que de forma implícita, formando a base e 
o conjunto de postulados essenciais do estado democrático 
de direito.

De acordo com Sarlet:

Direitos fundamentais são [...] todas aquelas posições jurídicas 
concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito consti-
tucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância (funda-
mentalidade em sentido material), integradas ao texto da Cons-
tituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos 
poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as 
que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equipara-
dos, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assen-
to na Constituição formal (aqui considerada a abertura material 
do Catálogo).25

Assim, de acordo com a fundamentalidade:

[...] determinado direito é fundamental não apenas pela relevân-
cia do bem jurídico tutelado considerado em si mesmo (por mais 
importante que seja), mas especialmente pela relevância daque-
le bem jurídico na perspectiva das opções do constituinte, acom-
panhada da atribuição da hierarquia normativa correspondente 
e do regime jurídico-constitucional assegurado pelo constituinte 
às normas de direitos fundamentais.26

25 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral 
dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012. p. 77.

26 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. Cur-
so de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 280.
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Nas atuais democracias constitucionais, “[...] os direi-
tos fundamentais são a projeção normativa dos valores in-
corporados pela Constituição”.27 Possuem, além da dimen-
são deontológica, um sentido axiológico, na medida em que 
condensam valores objetivos da ordem jurídica.

Nesse sentido, manifesta-se Sarlet:

[...] os direitos fundamentais passam a ser considerados, para 
além de sua função originária de instrumentos de defesa da li-
berdade individual, elementos da ordem jurídica objetiva, inte-
grando um sistema axiológico que atua como fundamento mate-
rial de todo o ordenamento jurídico. [...] Os direitos fundamentais, 
como resultado da personalização e positivação constitucional de 
determinados valores básicos (daí seu conteúdo axiológico), in-
tegram, ao lado dos princípios estruturais e organizacionais (a 
assim denominada parte orgânica ou organizatória da Consti-
tuição), a substância propriamente dita, o núcleo substancial, 
formado pelas decisões fundamentais, da ordem normativa, re-
velando que mesmo num Estado constitucional democrático se 
tornam necessárias (necessidade que se fez sentir da forma mais 
contundente no período que sucedeu a Segunda Grande Guerra) 
certas vinculações de cunho material para fazer frente aos espec-
tros da ditadura e do totalitarismo.28

Há, portanto, íntima ligação entre direitos fundamen-
tais, estado de direito, democracia e Constituição.29 Os di-
reitos fundamentais formam a base do estado constitu-
cional de direito, representam a dimensão substancial da 
democracia,30 funcionam como fonte de legitimação do po-
der estatal e estabelecem vínculos e limites substanciais 
aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Sintetizando, afirma Rosa: 

27 VALE, André Rufino do. Estrutura das normas de direitos fundamentais: repi-
sando a distinção entre regras, princípios e valores. São Paulo: Saraiva, 2009.  
p. 241.

28 SARLET, 2012, p. 60-61.
29 SARLET, 2012, p. 58 e 62.
30 FERRAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales. 4. ed. 

Madrid: Trotta, 2009. p. 35.
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Os Direitos Fundamentais se constituem [...] como vínculos subs-
tanciais normativamente impostos, tidos como necessidades de 
todos, razão de ser do Estado. [...] Os Direitos Fundamentais for-
mam a esfera do indecidível. [...] Esses Direitos Fundamentais, 
longe de românticas declarações de atuação do Estado, represen-
tam o substrato da democracia material-constitucional.31

Os direitos fundamentais não surgiram todos de uma 
vez, da noite para o dia. Seu reconhecimento e sua consoli-
dação acompanham a evolução do Estado, que é impulsio-
nada pelos movimentos sociais e políticos.

Conforme pertinente observação de Bobbio:

[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 
direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, ca-
racterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra ve-
lhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez 
e nem de uma vez por todas.32

Os direitos fundamentais foram se consolidando a par-
tir de um processo gradual, cumulativo e expansivo de re-
conhecimento. A doutrina aponta três grandes ondas de re-
conhecimento dos direitos fundamentais, os quais, por este 
motivo, são geralmente classificados em direitos de primei-
ra, segunda e terceira dimensão.33

Os direitos fundamentais de primeira dimensão estão 
inseridos no contexto do movimento liberal-burguês (libe-
ralismo), cuja essência reside na limitação do poder estatal. 
Incluem-se nessa categoria todos os direitos que reconhe-
cem prerrogativas essenciais aos indivíduos, protegendo-os 

31 ROSA, Alexandre Morais da. Decisão penal: a bricolagem de significantes. Rio 
de Janeiro: Lumen Iuris, 2006. p. 87-91.

32 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 25.

33 Conforme ponderação de Sarlet, é preferível utilizar o termo dimensão no lugar 
de geração. A palavra geração passa a ideia de que novos direitos fundamentais 
teriam surgido para suceder os primeiros. Contudo, houve um processo cumula-
tivo de reconhecimento e expansão dos direitos fundamentais. Por isso, prefere-

-se a expressão dimensão.
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contra a atuação do Estado (direitos de cunho negativo ou 
direitos de defesa), isto é, são, na essência, direitos que es-
tabelecem aquilo que o indivíduo pode fazer ou deixar de 
fazer sem ser tolhido pelo Estado. Estão nesse catálogo os 
direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade (for-
mal), os direitos civis e políticos e algumas garantias pro-
cessuais como devido processo legal e habeas corpus.34

Os direitos fundamentais de segunda dimensão surgem 
em um cenário que pode ser caracterizado como: a) conflitos 
sociais e econômicos, decorrentes dos processos de industria-
lização e distribuição da riqueza; b) movimentos sociais, im-
pulsionados pelas doutrinas socialistas; c) abismo, exclusão 
social e miséria, decorrentes de um Estado liberal incapaz 
de promover a igualdade substancial entre os indivíduos. A 
característica marcante desses direitos reside na sua feição 
positiva, já que sua função é promover o bem-estar social por 
meio de prestações positivas a serem executadas pelo Estado 
(assistência social, saúde, educação, emprego, cultura, etc). 

Se os direitos fundamentais de primeira dimensão ga-
rantem a liberdade do indivíduo perante o Estado, os di-
reitos fundamentais de segunda dimensão asseguram essa 
liberdade por intermédio do ente estatal.35 Ou seja, o Es-
tado passa a atuar nas questões sociais e econômicas para 
corrigir os graves problemas deixados pelo Estado liberal, 
que apenas assegurou uma igualdade formal. Integram os 
direitos fundamentais de segunda dimensão os direitos eco-
nômicos, sociais e culturais.

Os direitos fundamentais de terceira dimensão são co-
nhecidos como direitos de fraternidade e solidariedade. Se-
gundo Sarlet, eles:

34 SARLET, 2012, p. 46-47.
35 SARLET, 2012, p. 47.
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[...] trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em 
princípio, da figura do homem-indivíduo como seu titular, desti-
nando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, nação), e 
caracterizando-se, consequentemente, como direitos de titulari-
dade coletiva ou difusa. [...] Dentre os direitos fundamentais da 
terceira dimensão consensualmente mais citados, cumpre referir 
os direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvi-
mento, ao meio ambiente e qualidade de vida, bem como à con-
servação e utilização do patrimônio histórico cultural e o direi-
to de comunicação. Cuida-se, na verdade, do resultado de novas 
reivindicações fundamentais do ser humano, geradas, dentro ou-
tros fatores, pelo impacto tecnológico, pelo estado crônico de beli-
gerância, bem como pelo processo de descolonização do segundo 
pós-guerra e suas contundentes consequências, acarretando pro-
fundos reflexos na esfera dos direitos fundamentais.36

Em síntese, liberdade, igualdade e fraternidade, ideais 
da Revolução Francesa, são palavras que simbolizam o pro-
cesso de reconhecimento e consolidação dos direitos funda-
mentais, categorizados, respectivamente, como de primei-
ra, segunda e terceira dimensão.

A sustentabilidade e os direitos fundamentais

A essa altura parece claro que existe uma relação en-
tre as dimensões da sustentabilidade e dos direitos funda-
mentais. A sustentabilidade, em suas dimensões ambien-
tal e jurídico-política, relaciona-se com o direito a um meio 
ambiente ecologicamente limpo e equilibrado (fundamental 
de terceira dimensão). Já a dimensão social da sustentabi-
lidade está fortemente ligada aos direitos fundamentais de 
segunda dimensão.

A questão proposta no início deste artigo é que, sobre-
tudo no Brasil, não se pode falar em efetivo compromisso 
com a sustentabilidade sem que haja planejamento e exe-

36 SARLET, 2012, p. 48-49.



Maria Claudia S. Antunes de Souza, Marcelo Buzaglo Dantas, Liton Lanes Pilau Sobrinho

– 68 – 

cução de políticas públicas hábeis à efetivação dos direitos 
fundamentais de segunda dimensão. Em outras palavras, 
na agenda da sustentabilidade devem estar inseridos me-
canismos para a progressiva implementação dos inúmeros 
direitos sociais previstos na Constituição federal.

Com efeito, é muito difícil obter a adesão de humildes 
trabalhadores rurais, que sobrevivem a duras penas, sem 
condições dignas de trabalho e remuneração justa, sem in-
centivo e apoio do Estado, a adotar práticas ecologicamen-
te sustentáveis. Também se afiguram pouco receptivas nas 
periferias das grandes cidades, onde vivem comunidades 
totalmente desprovidas de saneamento básico, saúde, edu-
cação e campanhas visando à implementação de atitudes 
sustentáveis (destinação de resíduos domésticos, redução 
de emissão de gases poluentes, etc.). Ou seja, o simulacro 
de Welfare State, a não realização das promessas da mo-
dernidade e a imensa dívida social, no Brasil, são barrei-
ras que impedem um avanço significativo rumo à susten-
tabilidade.

Sobre a realidade brasileira, apontam Morais e Streck:

O que houve (há) é um simulacro de modernidade. [...] Ou seja, 
em nosso país, as promessas da modernidade ainda não se reali-
zaram. E, já que tais promessas não se realizaram, a solução que 
o establishment apresenta, por paradoxal que possa parecer, é o 
retorno ao Estado (neo) liberal. Daí que a pós-modernidade é vis-
ta como a visão neoliberal. Só que existe um imenso deficit social 
em nosso país, e, por isso temos que defender as instituições da 
modernidade contra esse neoliberalismo pós-moderno. [...] É evi-
dente, pois, que, em países como o Brasil, onde o estado social não 
existiu, o agente principal de toda política social deve ser Estado. 
[...] É este, pois, o dilema: quanto mais necessitamos de políticas 
públicas, em face da miséria que se avoluma, mais o Estado, úni-
co agente que poderia erradicar as desigualdades sociais, se enco-
lhe. Tudo isso acontece na contramão do que estabelece o ordena-
mento constitucional brasileiro, que aponta para um Estado forte, 
intervencionista e regulador, na esteira daquilo que, contempora-
neamente, se entende como Estado Democrático de Direito.37

37 MORAIS, José Luis Bolzan de; STRECK, Lenio Luiz. Ciência política e teoria do 
estado. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014. p. 84.
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Há que se rechaçar, portanto, o discurso político de oca-
sião e falacioso, que utiliza a sustentabilidade como ins-
trumento retórico, mas que não está comprometido com o 
resgate de uma histórica dívida social e com a progressiva 
implementação dos direitos sociais previstos na Constitui-
ção brasileira.

Sem o compromisso com políticas públicas direciona-
das a eliminar a miséria, a exclusão e a injustiça social, não 
há como defender, de forma honesta e coerente, o paradig-
ma da sustentabilidade.

Dessa forma, uma progressiva melhora nas condições 
de vida da população, em matéria de saneamento básico, 
moradia, saúde, trabalho, cultura e educação, é pressupos-
to inarredável para desenvolver e implementar práticas 
sustentáveis, e alcançar os objetivos delineados pelo para-
digma da sustentabilidade.

Considerações finais

O paradigma da sustentabilidade propõe uma nova 
forma do homem se relacionar com a natureza e com os de-
mais seres vivos, em uma perspectiva ecocêntrica, solidá-
ria e comprometida com o bem-estar da atual e das futuras 
gerações.

Um conceito forte e abrangente de sustentabilidade 
depende da compreensão de seu caráter pluridimensional. 

As dimensões jurídico-política e ambiental da susten-
tabilidade relaciona-se com o direito a um ambiente eco-
logicamente limpo e equilibrado, direito fundamental de 
terceira dimensão reconhecido pela Constituição da Repú-
blica. Na sua dimensão social, a sustentabilidade identifi-
ca-se com os direitos fundamentais de segunda dimensão 
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e, portanto, com os inúmeros direitos sociais previstos no 
texto constitucional.

Uma pauta de discussão em torno da sustentabilidade 
não pode ignorar sua dimensão social. Consequentemen-
te, o debate deve contemplar, obrigatoriamente, o planeja-
mento e a execução de políticas públicas com o desiderato 
de implementar e efetivar, progressivamente, o importante 
rol de direitos fundamentais de segunda dimensão previs-
tos na Constituição. 

Restam limitadas as perspectivas de avançar, no tema 
sustentabilidade, enquanto a maioria da população perma-
necer em estado de miséria e exclusão social, sem direito à 
saúde, à educação, à moradia, à alimentação, ao trabalho e 
à renda, manipulada e oprimida, econômica, cultural e po-
liticamente.

No caminho da sustentabilidade está o compromisso 
com a efetivação dos direitos sociais. Em suma, bem-estar so-
cial é condição de possibilidade para o bem-estar ambiental.
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Introdução

O presente artigo traz como tema os reflexos da so-
ciedade de consumo para a efetivação da teoria 
da sustentabilidade. A opção pelo assunto ocorreu 
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relação da sociedade de consumo e o meio ambiente e ten-
do em vista que a sociedade de consumo tem em primeiro 
plano a saciedade de desejos cada vez mais momentâneos, 
acompanhada por padrões de modismo pregados pela pró-
pria sociedade. Constata-se a problemática em virtude da 
preocupação com a qualidade de vida estar sendo deixada 
para trás em prol do consumo exacerbado, da busca inces-
sante de saciar os desejos. 

O objetivo deste trabalho é compreender os reflexos da 
sociedade de consumo na efetivação da teoria da sustenta-
bilidade e suas consequências sobre o meio ambiente. Para 
isso, analisou-se as consequências das ações da sociedade 
consumista sobre o meio ambiente; identificou-se os obs-
táculos para se alcançar a efetivação da sustentabilidade. 
Nesse prisma, também se destacou o ideal da sustentabi-
lidade e sua importância para um ambiente de qualidade, 
não somente garantindo a pureza do ecossistema, na ad-
ministração dos recursos naturais, como também o equilí-
brio das dimensões da sustentabilidade, garantindo assim 
o bem-estar para a presente e as futuras gerações.

Na primeira parte, trata-se sobre sustentabilidade e 
suas dimensões e sociedade de risco. No segundo momen-
to, ao se tratar de sociedade de consumo, tem-se o enfoque 
sobre o desequilíbrio das dimensões aliado ao consumo des-
controlado.

A metodologia utilizada foi o método indutivo, com as 
técnicas do referente, da revisão bibliográfica, do fichamen-
to e do conceito operacional.
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Sustentabilidade

O risco deve ser entendido como uma decorrência do 
processo de escolhas e decisões adotadas no presente e que 
podem gerar consequências imprevisíveis e incalculáveis 
para a qualidade de vida futura em todas as suas dimensões.

Nas últimas décadas, a sociedade despertou para os 
problemas ambientais, o que provoca uma reflexão sobre 
alguns valores e atitudes aplicados. Não basta, porém, ficar 
no plano das ideias, deve-se agir, colocar em prática o que 
os estudiosos ambientais há muito tempo estão alertando. 
Com base nas contribuições de Ulrich Beck,1 pode-se ca-
racterizar a sociedade de risco como “uma fase no desen-
volvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais, 
políticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a 
escapar das instituições para o controle e a proteção da so-
ciedade industrial”.

Sustentabilidade é o termo usado para definir ações 
e atividades humanas que visam suprir as necessidades 
atuais dos seres humanos, sem comprometer o futuro das 
próximas gerações. Ou seja, a sustentabilidade está dire-
tamente relacionada ao desenvolvimento econômico e ma-
terial sem agressão ao meio ambiente, ao uso de recursos 
naturais de forma inteligente, para que eles se conservem 
para o futuro. Seguindo-se esses parâmetros, a humanida-
de pode garantir o desenvolvimento sustentável.2

1 BECK, Ulrich. A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização 
reflexiva. In: BECK, Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização 
reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. Tradução de 
Magda Lopes. São Paulo: Unesp, 1997. p. 15.

2 BARROS, Lucivaldo Vasconcelos. Direito à informação socioambiental e desen-
volvimento sustentável. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 45, jan./mar. 
2007.
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Harmonizar os interesses de proteção ao meio ambien-
te com o desenvolvimento econômico é um trabalho árduo 
e necessita de uma política ambiental aberta para o desen-
volvimento sustentável. Todavia, com instrumentos eficien-
tes que propiciem a gestão racional dos recursos naturais, 
com avanços científicos e tecnológicos que ampliem a ca-
pacidade de utilizar, recuperar e conservar esses recursos, 
bem como novos conceitos de necessidades humanas, pode-
-se aliviar as pressões da sociedade sobre o meio ambiente. 

Assim, não resta dúvida que a sustentabilidade está 
diretamente relacionada aos objetivos de desenvolvimento 
do milênio, que programam instrumentos de planejamen-
to para a construção de sociedades sustentáveis. Contudo, 
para garantir um ambiente ecologicamente saudável, tor-
nando a vida humana possível na Terra, faz-se necessário, 
incluir também o aprimoramento dos aspectos social e eco-
nômico. 

A teoria da sustentabilidade é composta por três di-
mensões, a saber:

a) sustentabilidade social – melhoria da qualidade 
de vida da população, equidade na distribuição de 
renda e de diminuição das diferenças sociais, com 
participação e organização popular. Destarte que a 
maior preocupação é com o bem-estar humano, ao 
promover a cidadania e a melhora na qualidade de 
vida. É imperativo que não nos omitamos nas ques-
tões sociais e busquemos um ideal que seja a emer-
gência de um novo paradigma cultural que descarte 
o pensamento consumista;3

b) sustentabilidade econômica – pública e privada, re-
gularização do fluxo desses investimentos, compati-

3 BARROS, 2007.
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bilidade entre padrões de produção e consumo, equi-
líbrio de balanço de pagamento, acesso à ciência e 
tecnologia. Em termos empresariais, enaltece-se a 
responsabilidade social corporativa, setor em que, 
segundo critérios econômicos, se sobressai a neces-
sidade de geração de emprego e renda. Auxiliando 
esse processo, pode-se citar, segundo critérios ma-
croeconômicos, o planejamento governamental com 
vistas a diminuir os custos sociais e ambientais por 
meio de alocação e fluxos de recursos de maneira 
mais eficaz;4

c) sustentabilidade ecológica – o uso dos recursos na-
turais deve minimizar danos aos sistemas de sus-
tentação da vida: redução dos resíduos tóxicos e da 
poluição, reciclagem de materiais e energia, conser-
vação, tecnologias limpas e de maior eficiência e re-
gras para uma adequada proteção ambiental. Seria 
impossível pensar a sustentabilidade sem mencio-
nar que necessitamos alcançar o correto denomi-
nador comum entre o desenvolvimento e a preser-
vação da natureza. Para tanto, faz-se necessário 
buscar constantemente tecnologias limpas que pro-
piciem, dessa forma, uma gestão ambiental de mo-
do a manter a deterioração em um nível mínimo.5 

Atualmente, o termo economia é muito visado, uma 
vez que todos procuram atingir o máximo de lucratividade, 
e para aumentá-la é necessário aumentar a produção e a 
utilização de recursos em grande escala. Não mais podería-

4 SOUZA, M. C. S. A. 20 anos de sustentabilidade: reflexões sobre avanços e desa-
fios. In: CRUZ, Paulo Marcio; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; GARCIA, Mar-
cos Leite (Org.). Meio ambiente, transnacionalidade e sustentabilidade. Itajaí: 
Univali, 2014. v. 2. p. 80-97. 

5 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 
2011.
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mos permitir que as dimensões se desenvolvessem alheias 
aos fatos contemporâneos. A preservação do meio ambien-
te passou a ser imperativa, porquanto sua contínua degra-
dação implica na diminuição da capacidade econômica dos 
países, e não será possível a nossa geração, e principalmen-
te às futuras, desfrutar de uma vida com qualidade.6 

Existem duas vertentes de produção: a que pensa na 
sustentabilidade em termos de altos índices de produtivi-
dade e produção em escala, e a que pensa em sustentabili-
dade em termos de produção em menor escala, preservando 
o meio ambiente. No entanto, é difícil estabelecer o ponto 
de equilíbrio entre essas duas vertentes, pois é necessário 
atender às três dimensões da sustentabilidade. Não adianta 
aumentar a produtividade abrindo mão da qualificação de 
mão de obra, por exemplo. Portanto, deve-se gerar emprego, 
preservar o meio ambiente e garantir a segurança econômi-
ca. Esse é um quebra-cabeça difícil de ser resolvido.7

De acordo com o Fontoura,8 sempre que há uma ver-
tente econômica, abre-se mão do ambiental e do social, e is-
so não é interessante. No momento, a pressão social é mui-
to grande. Portanto, é preciso encontrar um meio que possa 
atender aos interesses da população, preservando o meio 
ambiente e assegurando os aspectos econômicos.

Sociedade de consumo

As consequências da Revolução Industrial se perpetu-
am cada vez mais nos tempos atuais. Com a substituição 
de pessoas por máquinas, os fabricantes puderam produ-

6 SOUZA, M. C. S. A. A emergência do direito ambiental frente ao crescimento 
econômico. Produção Científica Cejurps, Itajaí, v. 10, p. 35-44, 2010. p. 35.

7 COSTA, Beatriz Souza. Meio Ambiente como direito à vida. Brasil-Portugal-
-Espanha. Belo Horizonte: O Lutador, 2010.

8 COSTA, 2010.
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zir equipamentos cada vez mais modernos, por preços mais 
acessíveis. Com esse avanço, as pessoas puderam adqui-
rir bens, além disso, as tecnologias evoluíram rapidamen-
te, sempre incentivando as pessoas a possuírem o que era 
mais moderno. Assim iniciou-se o consumo, que foi se tor-
nando cada vez mais excessivo.9

O desequilíbrio das dimensões10 aliado ao 
consumo descontrolado

Nos últimos anos, houve um aumento expressivo de 
consumo em todo o mundo, causado pelo desenvolvimento 
progressivo da população assim como pela oferta das em-
presas dos mais variados produtos, os interligados com os 
anúncios publicitários que instigam o consumo a todo o mo-
mento. Denominamos de consumo a ação das pessoas em 
adquirir aquilo que é essencial a sua subsistência e tam-
bém aquilo que não é essencial. A ação do consumo de pro-
dutos supérfluos nomeamos consumismo.11

A influência do consumo encontra-se no mais alto pon-
to do ideal da grande sociedade, cuja função de consumir é 
o paradigma. Quanto mais se consome, mais se intensifica 
o progresso e a solidez econômica de cada Estado, sendo es-
se o padrão de vida claramente capitalista, que direciona o 
mundo atual para um colapso ambiental.12

9 TOYNBEE, Arnold. A humanidade e a mãe-terra: uma história narrativa do 
mundo. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. p. 22.

10 Tratam-se das três dimensões da teoria da sustentabilidade: econômica, social e 
ambiental/ecológica.

11 SOUZA, M. C. S. A.; SOUZA, Greyce Kelly A. Sustentabilidade e sociedade de 
consumo: avanços e retrocessos. In: ANTUNES, Maria Claudia da Silva; AR-
MANDA, Charles Alexandre de Souza (Org.). Teoria jurídica e transnacionali-
dade. Itajaí: Univali, 2014. v. 1. p. 170-187. 

12 SOUZA; SOUZA, 2014. 
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A sociedade moderna encontra-se em um intenso ciclo 
vicioso, em que se deve consumir para produzir, e produzir 
cada vez mais para suprir o consumo. O estilo de socieda-
de capitalista em que vivemos, na qual somos influencia-
dos também pelas inovações tecnológicas, faz com que cada 
vez mais os produtos percam seu longo prazo de vida útil, e 
quando danificados são extremamente difíceis de consertar, 
visando estimular o consumo e a produção , uma vez que, ge-
ralmente, sai mais barato e é mais prático comprar um pro-
duto novo do que consertar o produto antigo. Há também o 
mercado de consumo que cria e aperfeiçoa os produtos, que 
são, muitas vezes, apenas os modelos antigos com pequenas 
alterações no processamento ou no aspecto visual, depre-
ciando e desmerecendo os produtos antigos que, na maioria 
das vezes, ainda estão em perfeitas condições de uso. 

O capitalismo influencia a sociedade gerando o consu-
mismo, e está acima de praticamente tudo na sociedade. 
Ele está presente na mídia, que impõe às pessoas o senti-
mento de completude ao possuírem o que é mais moderno. 
Assim, o consumo é considerado sinônimo de felicidade:

A mídia e as grandes corporações nos forçam a acreditar que só é 
feliz quem possui os mais atualizados bens de consumo. Algo que 
é inteiramente atual num momento torna-se totalmente obsole-
to e indesejável num momento seguinte. Como se fôssemos se-
res sem capacidade de discernimento, corremos em círculos, dan-
çando imprudentemente ao som do ‘realejo mágico’ que a mídia 
transmite de forma insistente.13 

A mídia e as propagandas influenciaram e influenciam 
o aumento do consumismo excessivo. Graças a elas, a so-

13 BATTISTI, Felipe Gesser et al. Tecnologia e felicidade: a obsolescência do con-
sumismo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO EM ENGENHA-
RIA, 39, 2011, Blumenau. Artigos completos publicados. Blumenau, SC: Furb, 
2011. p. 1-8. (Artigo nº 1.945). Disponível em: <http://www.abenge.org.br/Co-
bengeAnteriores/2011/sessoestec/art1945.pdf>. Acesso em: 6 abr. 2016.
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ciedade está “presa” nesse mundo consumidor. A mídia faz 
com que queiramos comprar, e comprar para nos sentirmos 
bem, já que atualmente as pessoas que não se enquadram 
no perfil ditado pela sociedade ficam sujeitas a serem ex-
cluídas. 

A publicidade é o instrumento central que motiva o 
consumo. É por meio dela que, normalmente, nos são apre-
sentados os produtos que passam a ser necessários. Além 
disso, os produtos eletrônicos de hoje já são feitos com uma 
vida útil muito menor do que a real capacidade. Assim, so-
mos persuadidos ao consumo dirigido. 

A tecnologia é hoje o valor intrínseco à sociedade. Somos tão de-
pendentes dela quando de alimentos. Num mundo como esse, 
uma das grandes metas comuns, que é a procura pela felicidade 
e por uma satisfação plena, se torna uma tarefa cada vez mais 
árdua. Espelhados, talvez, nas nações desenvolvidas e nos seus 
valores altamente materialistas, somos forçados a acreditar que 
bens e felicidades estão relacionados. Mas até que ponto essa de-
pendência de tecnologia e consumismo é capaz de afetar a felici-
dade que sentimos?14 

Para rodar essa grande máquina econômica e seguir os 
paradigmas dessa sociedade de consumo, precisamos con-
sumir o tempo todo e desejar novos produtos para substi-
tuir os que já possuímos. Dessa maneira, modificando o dia 
a dia dos consumidores, o consumo faz com que as pessoas 
necessitem trabalhar mais. Pois, se elas comprarem coisas 
que não precisam, é claro, irá aumentar o orçamento, fa-
zendo com que tenham de trabalhar cada vez mais para 
sustentar a compulsividade. Isso faz com que as pessoas 
dediquem suas vidas ao trabalho para poder comprar.

A fim de atender à demanda do consumismo e propor-
cionar notável produção, é imprescindível que a sociedade 

14 BATTISTI, 2011, p. 1.
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tire cada vez mais matérias-primas da natureza, o que re-
sulta em um efeito devastador no meio ambiente, com des-
truição de florestas, rios, morte de animais, além da polui-
ção do ar, das águas e do solo, seja com produtos tóxicos seja 
com o depósito de resíduos sólidos. Isso tudo em nome do 
progresso e da economia. 

Nos últimos anos, está ocorrendo uma série de altera-
ções no planeta, que prejudicam o seu equilíbrio. Essas mu-
danças são consequências, em parte, da produção em larga 
escala, por conta do consumo. Como resultado dessa produ-
ção exagerada, a concentração de lixo e de resíduos quími-
cos, que são liberados de maneira inadequada no meio am-
biente, causa inúmeros problemas, como: acúmulo de gases 
de efeito estufa na atmosfera, poluição da água, tornando-
-a imprópria para consumo, poluição do solo, entre outros 
efeitos degradantes.15 

Os problemas de poluição global, como o efeito estufa, a diminui-
ção da camada de ozônio, as chuvas ácidas, a perda de biodiversi-
dade, os dejetos lançados em rios e mares, entre outros materiais, 
nem sempre são observados, medidos ou mesmo sentidos pela 
população. A explicação para toda essa dificuldade reside no fato 
de se tratar de uma poluição cumulativa, cujos efeitos só são sen-
tidos a longo prazo. Apesar disso, esses problemas têm merecido 
atenção especial no mundo inteiro, por estarem se multiplicando 
em curto tempo e devido a certeza de que terão influência em to-
dos os seres vivos.16

Muitos são os tipos de poluição, mas os que tem mais 
chamado a atenção são o efeito estufa e a perda da biodi-
versidade. O efeito estufa se dá pelo acúmulo de gases na 
atmosfera, o que impede que parte do calor emitido pelo Sol 
volte ao espaço, aquecendo o planeta e causando um grande 

15 BERRÍOS-GODOY, Manuel Baldomero. Consumismo e geração de resíduos só-
lidos. São Paulo: Geousp, 1999. p. 17-28.

16 Disponível em: <http://samaramorais-poluionomundo.blogspot.com.br/2012/03/
poluicao-global.html>.

http://samaramorais-poluionomundo.blogspot.com.br/2012/03/poluicao-global.html
http://samaramorais-poluionomundo.blogspot.com.br/2012/03/poluicao-global.html
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estrago em todas as espécies, incluindo o homem. A perda 
da biodiversidade é danosa, pois todos os animais tem um 
papel importante no ciclo da natureza, como dispensar se-
mentes e decompor matérias orgânicas.17

O planeta já mostra sinais de esgotamento, um exem-
plo disso é a escassez de petróleo, que é um recurso não 
renovável, e sua utilização corresponde a 40% da energia 
consumida no mundo. Considerando sua importância no 
cenário mundial, a situação é preocupante, pois alguns es-
tudos mostram que o petróleo existente será suficiente só 
por mais setenta anos.18 

Os problemas ambientais diferem em relação aos paí-
ses ricos e pobres, a prova disso é que 20% da população é 
responsável pela geração da maior parte da poluição, e esse 
percentual é similar ao porcentual de população que possui 
as riquezas do mundo. Enquanto parte da população vive 
em altos níveis de consumo, outra grande maioria, cerca 
de 2,4 bilhões de pessoas, não possui saneamento, 1 bilhão 
não tem acesso à água potável, 1,1 bilhão não tem habita-
ção adequada e 1 bilhão de crianças esta desnutrida.19 

A preocupação com a qualidade de vida e com o meio 
ambiente foi deixada para trás em prol do consumo exa-
cerbado, da busca incessante por saciar desejos supérfluos. 
Esse conflito é o reflexo do crescimento econômico, imedia-
tista, voltado à banalização do que realmente corresponde 
à qualidade de vida.

Apesar de o objetivo do desenvolvimento ser o de gerar 
melhores condições de vida à população, esta parece agir de 

17 BERRÍOS-GODOY, 1999.
18 MORAES, Aline. Sistema mais simples para extração de petróleo em terra fir-

me. Inovação Tecnológica, 2006. Disponível em: <http://www.inovacaotecno-
logica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010115060327>. Acesso em: 15 ago. 
2014. 

19 MORAES, 2006.

http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010115060327
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010115060327
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forma irracional, sem preocupar-se com a preservação dos 
recursos ambientais, com o depósito correto de resíduos e 
com a poluição do meio ambiente. Isso acarreta o pensa-
mento de que, em um futuro não tão distante, o desenvolvi-
mento da sociedade poderá estar insurgido em uma crise.20

A tomada de consciência da crise ambiental é defla-
grada, principalmente, a partir da constatação de que as 
condições tecnológicas e industriais assim como as formas 
de organização e gestão econômicas da sociedade estão em 
conflito com a qualidade de vida. Essencialmente, a crise 
ambiental configura-se em um esgotamento dos modelos 
de desenvolvimento econômico e industrial experimenta-
dos. De fato, o modelo proveniente da revolução industrial, 
que prometia o bem-estar para todos, não cumpriu com o 
prometido, pois, apesar dos benefícios tecnológicos, trouxe, 
principalmente, em seu bojo, a devastação ambiental pla-
netária indiscriminada.21

A problemática ambiental questiona os processos eco-
nômicos e tecnológicos que estão sujeitos à lógica de merca-
do, resultando em degradação do ambiente e prejudicando 
a qualidade de vida. Pelo que se pode depreender, a crise 
ambiental questiona a necessidade de introduzir reformas 
do Estado, incorporando normas no comportamento econô-
mico e produzindo técnicas para controlar os efeitos conta-
minantes com o propósito de dissolver as externalidades 
sociais e ecológicas geradas pela racionalidade do capital.22

É necessário que a realização da sustentabilidade ba-
seie-se em uma mudança de modelo de economia. Mesmo 

20 TOYNBEE, 1987. p. 28.
21 MORATO, José Rubens Leite; ARAUJO, Patryck Ayala. Dano ambiental: o in-

dividual ao coletivo extrapatrimonial. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 23.

22 MORATO; ARAUJO, 2010, p. 25. 
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que esse objetivo seja alcançado em longo prazo. A nossa 
economia deve se tornar mais consciente, mais voltada à 
preservação, para que consigamos atingir esse objetivo. Pa-
ra isso, a economia verde deve ser inclusiva, é preciso con-
siderar igualmente os setores econômico, social e ambien-
tal, norteando-se sempre pelas ideias da sustentabilidade. 
O principal objetivo do consumo consciente é levar ao de-
senvolvimento econômico, buscando-se também a igualda-
de social, procurando a erradicação da pobreza e a melhoria 
do bem-estar dos seres humanos, diminuindo os impactos 
ambientais.23

O ser humano está aqui para evoluir e aprender a lidar 
com os possíveis problemas que destroem o meio ambiente, 
pois o consumo, o comportamento da sociedade e a irrespon-
sabilidade trazem grandes transtornos a esse mundo de de-
senvolvimento puro e desumano, asilado das perspectivas 
sustentáveis de preservação intergeracional.

Considerações finais

Observou-se que, para atender à sociedade de consu-
mo, o homem interfere diretamente no meio ambiente, pois 
tudo que o homem desenvolve vem da natureza. 

A sociedade de consumo está ligada diretamente à eco-
nomia de mercado, tão difundida no século XIX, que fez 
crescer a compulsão pelas compras e também a criação 
constante de novas necessidades para a própria sociedade. 
Assim, a população está sempre à mercê de novos produtos, 
que são criados todo o tempo, a exemplo das novas tecno-
logias. A distribuição de produtos passa a ser mais rápida, 

23 PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; SILVA, Rogério. Consumo e sustentabilidade. 
Passo Fundo: UPF Editora, 2012.
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para atender às demandas, que vão aumentando junto com 
os novos produtos criados pelo mercado.

O padrão de desenvolvimento capitalista, fundado em 
novidades tecnológicas, objetivando o lucro e o crescimento 
constante dos níveis de consumo, necessita ser substituído 
por outro que busque e estime os limites suportáveis pela 
natureza e da própria vida. 

Dessa forma, o correto posicionamento das empresas é 
essencial, não apenas para o bem-estar da sociedade, mas 
também em respeito ao meio ambiente. De fato, a educação 
ambiental mostra-se extremamente necessária para que se 
evite o desperdício, situação em que os indivíduos procu-
ram o acúmulo de objetos desnecessários, por meio de um 
consumo irracional e que estimula o aumento da utilização 
predatória dos recursos naturais. 
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Introdução

O presente artigo tem como objetivo investigar a res-
ponsabilidade penal da pessoa jurídica nos crimes 
ambientais, notadamente após a mudança de posi-

cionamento do Supremo Tribunal Federal no ano de 2013.
Inicialmente, o artigo trata de considerações sobre o 

crime ambiental, em que restará verificado que ele é utili-
zado como instrumento importante na luta pela defesa do 
meio ambiente.

Aborda-se, ainda, o princípio da pessoalidade, que es-
tabelece que a pena não deve ultrapassar a pessoa do acu-
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sado. Faz-se, também uma breve análise sobre a responsa-
bilidade penal da pessoa jurídica no Brasil, que é possível 
por meio da aplicação da teoria de dupla imputação. 

Tendo em vista o problema da pesquisa, que consiste 
em verificar o entendimento jurisprudencial brasileiro so-
bre a responsabilidade penal da pessoa jurídica, estudar-
-se-á, por fim, o entendimento jurisprudencial brasileiro, 
por meio da análise dos julgados do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 

Nas diversas fases deste artigo, empregou-se o método 
indutivo à pesquisa desenvolvida, que foi operacionalizado 
com as técnicas do referente e da pesquisa bibliográfica dos 
conceitos operacionais.

Apontamentos sobre crime ambiental

A natureza foi, durante muitos anos, desde a humanida-
de primitiva, considerada, cultuada e adorada como divinda-
de. Essa atração pela natureza fez com que o homem elaboras-
se normas de proteção, e é certo que sem essa normatização o 
futuro da humanidade estará comprometido em poucos anos.1

Segundo Freitas e Freitas,2 a luta em defesa do meio am-
biente tem encontrado no direito penal um de seus mais sig-
nificativos instrumentos, pois em alguns casos os direitos ad-
ministrativo e civil não se revelam suficientes para reprimir 
as agressões ao meio ambiente de forma eficaz. Entendem os 
autores que a sanção penal “em determinados casos se faz 
necessária não só em função da relevância do bem ambiental 
protegido, como também de sua maior eficácia dissuasória”. 

1 SILVA, José Geraldo da; LAVORENTI, Wilson; GENOFRE, Fabiano. Leis pe-
nais especiais anotadas. 10. ed. Campinas: Millennium, 2008. p. 43.

2 FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a 
natureza: (de acordo com a Lei 9.605/98). 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2006. p. 31-32.
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No que toca à tipicidade, essa representa uma garan-
tia penal do cidadão, de modo que o agente precisa conhecer 
exatamente o crime e a respectiva pena que lhe é imputada 
para melhor se defender. A má redação do tipo penal pode 
ofender o princípio da legalidade.3

No tocante ao crime ambiental, esse tem um dos as-
pectos que merece a maior parte das críticas dos juristas. 
Essas críticas decorrem da percepção de que quem sabe o 
que é importante para a preservação de um ambiente sadio 
são os cientistas e os técnicos. Ademais, são os professores 
universitários que sabem as consequências do desprezo às 
regras da natureza, e, portanto, não é o legislador que sabe-
ria criar o tipo penal capaz de preservar o meio ambiente.4 

Dessa forma, tendo em visa o caráter punitivo do di-
reito penal, a utilização desse ramo do direito em favor do 
meio ambiente, em alguns casos, ajuda a efetuar a sua pro-
teção, mas, para tanto, deve ser o tipo penal pontual.

Considerações acerca do princípio da 
responsabilidade pessoal

A responsabilidade penal é a possibilidade em que o 
Estado, como última medida, pune o cidadão infrator com a 
privação de sua liberdade.

No que concerne ao objetivo da responsabilização pe-
nal, Silva5 entende que seu fundamento e objetivo é: “a ma-
nutenção da paz social, de modo a evitar a bellum omnium 

3 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela penal do meio ambiente: breves considerações 
sobre à Lei n. 9.605, de 12-2-1998. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2004. p. 27.

4 FREITAS; FREITAS, 2006, p. 34.
5 SILVA, João Paulo da. Pessoa Jurídica: existência, situação jurídica, classifica-

ção e responsabilidades. Conteúdo Jurídico, Brasília, DF, 20 out. 2009. Disponí-
vel em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.25194>. Acesso 
em: 1 jul. 2014.
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contra omnes, resultando na imposição de uma sanção pu-
nitiva”. O objetivo da responsabilidade penal, portanto, é 
justamente a paz social.

O princípio da responsabilidade pessoal é também conhe-
cido como princípio da pessoalidade, ou personalidade. Para 
Zaffaroni e Pierangeli,6 nunca se pode interpretar uma lei pe-
nal de forma que ela transcenda a pessoa que é autora do deli-
to. A pena como medida pessoal busca uma ressocialização do 
apenado, portanto, deve-se evitar que as consequências da pe-
na afetem terceiros. Pelo atual estágio de evolução da socieda-
de, esse princípio não requer maiores considerações, diferente 
de outros tempos em que a infâmia do réu passava aos seus 
parentes, notadamente nos delitos contra o soberano.

Tal princípio decorre da disposição constitucional do in-
ciso XLV, do artigo 5º da Constituição federal de 19887 que 
estabelece que nenhuma pena passará da pessoa do conde-
nado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação 
do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas 
aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do va-
lor do patrimônio transferido. Tal princípio estabelece que 
somente o condenado poderá se submeter à sanção penal.

Nesse sentido, ensina Greco8 que o significado do prin-
cípio estabelece que somente o condenado poderá responder 
pela infração praticada e, dessa forma, independente da pe-
na aplicada, somente a pessoa do acusado poderá cumpri-la.

6 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito 
penal brasileiro: parte geral. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2004. p. 171.

7 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 
1988. Brasília, DF, 1988. “Art. 5º [...] XLV - nenhuma pena passará da pessoa 
do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdi-
mento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. Disponível em:  
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso 
em: 1 jul. 2014.

8 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. Niterói: Impetus, 2011. p. 79.
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Dessa feita, o referido princípio constitucional estabe-
lece que a pena não poderá ultrapassar a pessoa do acusa-
do, devendo, então, ser direcionada à pessoa natural, sujei-
to direto da sanção penal.

Para Zaffaroni9, nunca se pode interpretar uma lei pe-
nal no sentido de que ele transcenda a pessoa do acusa-
do; isso porque a pena é medida de caráter eminentemente 
pessoal, tendo em vista o objetivo ressocializador de sua 
aplicação sobre a pessoa do acusado. 

Nesse sentido, a lei penal é direcionada à pessoa do 
acusado, não podendo, por força constitucional, ultrapassar 
sua pessoa, uma vez que a sanção penal é direcionada ao 
acusado, como forma de reprimir a infração penal.

Responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil

A responsabilidade penal da pessoa jurídica no Brasil é 
tema que gerou, e ainda está gerando, embate de ideias de 
todos os lados. A discussão atual não é mais sobre se a pes-
soa jurídica pode ser punida, o que se busca é definir que 
para que ela seja punida é necessário a responsabilização si-
multânea de seu representante. Conforme defendem alguns 
doutrinadores, o art. 3º da Lei de Crimes Ambientais é in-
constitucional, pois vai de encontro aos princípios basilares 
da culpabilidade pessoal. Outros defendem a constituciona-
lidade, exceto no que refere à aplicação de penas privativas 
de liberdade, uma vez que possuem caráter pessoal.10

Sobre o tema, ensinam Gomes e Maciel11 que fora a dis-
cussão de ser possível ou não a responsabilização da pessoa 

9 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de derecho penal: parte general. Buenos 
Aires: Ediar, 1996. p. 138.

10 SILVA; LAVORENTI; GENOFRE, 2008, p. 45-46.
11 GOMES, Luiz Flávio; MACIEL, Silvio. Crimes ambientais: comentários à Lei 

9.605/98. São Paulo: RT, 2011. p. 50-51.
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jurídica, o artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais só permite a 
punição se a infração ambiental for cometida por decisão de seu 
representante legal, contratual, órgão colegiado, e no interesse 
ou benefício da entidade. São então necessários dois requisitos 
para a responsabilização: que seja o ato efetuado por decisão de 
representante legal, contratual ou órgão colegiado e com inte-
resse ou benefício da pessoa jurídica. Sendo assim, não haveria 
possibilidade de punição sem esses dois elementos.

Para Lecey,12 a responsabilização das pessoas jurídicas 
é medida de rigor, tendo em vista que a grande maioria de 
atentados ao meio ambiente é cometida por elas. Ademais, 
em razão de serem cometidos no âmbito das pessoas jurídi-
cas, é difícil ao extremo a tarefa de apurar os sujeitos ativos 
de tais delitos. Assim, deve a responsabilização da pessoa 
jurídica e do sujeito ativo das infrações cometidas ter por fo-
co principal a figura do dirigente. 

A maioria dos países da Europa pune a pessoa física e 
jurídica que lesa o meio ambiente, não só administrativa e 
civil, mas também penalmente. As punições nas esferas ad-
ministrativa e civil não têm sido eficazes. Razão pela qual 
há necessidade da tutela penal, haja vista seu efeito intimi-
dativo e educativo, e não só repressivo. É a prevenção geral 
e especial do direito penal aplicada em favor do meio am-
biente. Assim, atualmente, a tendência no mundo moder-
no é responsabilizar penalmente a pessoa física ou jurídica 
que cometa crimes contra o meio ambiente.13

No mesmo sentido é o entendimento de Galvão,14 quan-
do afirma que a sanção de natureza penal oferece um contra-

12 LECEY, Eládio. Direito ambiental em evolução. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2002.  
p. 45-49.

13 SIRVINSKAS, 2004, p. 15.
14 GALVÃO, Fernando. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2. ed. São Pau-

lo: Del Rey, 2003. p. 16-17.
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-estímulo muito mais eficiente na proteção do meio-ambiente, 
justamente por trabalhar em harmonia com a lógica do mer-
cado capitalista. No que se refere à pessoa física, a pena tem 
um efeito negativo; já no que concerne à pessoa jurídica, a 
aplicação de uma pena marca a pessoa jurídica, causando-lhe 
dificuldades nos negócios, e na lógica do mercado, a certifica-
ção de qualidade ambiental abre caminho para bons negócios.

Portanto, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, 
embora não tenha o mesmo caráter imposto à pessoa física, 
pode ter efeitos interessantes para a preservação do meio 
ambiente. Considerando-se que a denúncia criminal invia-
biliza a transação comercial da pessoa jurídica responsável 
pelo dano ambiental, essa seria uma forma de preservação 
do meio ambiente, pois a marca responsável por dano am-
biental faz intervenção direta no lucro.

Assim, resta claro que a pessoa jurídica pode, na atual 
conjuntura, ser responsabilizada penalmente, notadamen-
te ainda pela expressa previsão legal. No entanto, para o 
alcance de tal possibilidade, é necessário que os requisitos 
da lei sejam adimplidos, quais sejam, que as pessoas físicas 
sejam denunciadas com as pessoas jurídicas. 

A teoria da dupla imputação

A teoria ou sistema da dupla imputação está presente 
no ordenamento jurídico por previsão expressa no artigo 3º 
da Lei de Crimes Ambientais,15 em que a responsabilidade 

15 BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Brasília, DF, 1998. Lei de 
Crimes Ambientais. “Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas admi-
nistrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que 
a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, 
ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Parágrafo 
único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui das pessoas físicas, 
autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo fato”. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.html>. Acesso em: 2 jul. 2014.
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penal da pessoa jurídica está clara, principalmente pela dis-
posição prevista no parágrafo único do dispositivo. Quando 
o legislador disse que não exclui, isso significa que são para-
lelas a responsabilidade das pessoas física e jurídica.

Nesse sentido, ensinam Gomes e Maciel16 que a res-
ponsabilidade penal das pessoas físicas não exclui o das 
pessoas jurídicas, autoras, coautoras ou partícipes do mes-
mo fato. Esse é o sistema ou a teoria da dupla imputação, 
ou sistema das imputações paralelas, que estabelece que é 
possível punir apenas a pessoa física, ou a pessoa física e a 
pessoa jurídica concomitantemente. 

Portanto, segundo os autores, é possível afirmar que se 
trata de responsabilidades independentes. Conforme visto, 
é possível, pelo mesmo crime, responsabilizar tanto a pes-
soa física quanto a jurídica. No entanto, alertam os autores 
que a punição da pessoa jurídica isolada torna-se impossí-
vel por ser sistemática, conhecida como teoria ou sistema 
da dupla imputação.

Sobre a referida teoria, ensina Schecaira17 que a res-
ponsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pes-
soas físicas, e é essa a designação dada ao mecanismo de 
imputação de responsabilidade penal às pessoas jurídicas 
sem prejuízo da responsabilidade pessoal das pessoas físi-
cas que contribuíram para a consecução do ato. 

Dessa forma, a teoria ou sistema da dupla imputação 
prevê a dupla punição por um fato criminoso em desfavor 
do meio ambiente; de um lado, a pessoa física autora do 
delito, e de outro, a pessoa jurídica responsável, sendo que 
uma responsabilização não exclui a outra.

16 GOMES; MACIEL, 2011, p. 52-53.
17 SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. 2. ed. 

São Paulo: Método, 2003. p. 148.
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De acordo com Schecaira,18 a cumulação da responsa-
bilidade significa a não exclusão da responsabilidade penal 
das pessoas jurídicas pelos atos praticados por seus diri-
gentes como forma de evitar apenas a imputação das pesso-
as físicas. Nesse norte, destaca o autor que, para que haja a 
responsabilização penal da pessoa jurídica no ordenamento 
brasileiro, é necessária a imputação simultânea da pessoa 
jurídica e da pessoa física.

Sendo assim, a doutrina pátria não considera a pos-
sibilidade de punição da pessoa jurídica sem que exista a 
identificação e imputação da pessoa física responsável. 

No entanto, conforme recente decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), vislumbrou-se a possibilidade de pu-
nição da pessoa jurídica sem a condenação da pessoa física. 
Partindo-se dessa premissa, far-se-á a análise jurispruden-
cial do tema.

Entendimento jurisprudencial brasileiro sobre 
a responsabilidade da pessoa jurídica nos 
crimes ambientais

Em relação à responsabilidade penal da pessoa jurídica 
no Brasil, encontram-se na jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) duas 
grandes correntes divergentes sobre a possibilidade de res-
ponsabilização do ente jurídico e a necessidade de identifi-
cação do particular, cuja análise detalhada da evolução ju-
risprudencial se faz a seguir.

18 SCHECAIRA, 2003, p. 149.
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Posição do Superior Tribunal de Justiça

No que refere ao tema da responsabilidade penal da 
pessoa jurídica nos crimes ambientais, o STJ tem enten-
dimento firmado há alguns anos sobre a possibilidade de 
responsabilização. Tal entendimento refere-se diretamen-
te à possibilidade de aplicação da teoria da dupla imputa-
ção, quando o ente moral é indiciado e denunciado conjun-
tamente com a pessoa física responsável pelo dano causado.

Nesse sentido, colhe-se, do ano 2007, o seguinte enten-
dimento da Quinta Turma do egrégio STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIMES CON-
TRA O MEIO AMBIENTE. DENÚNCIA REJEITADA PELO E. 
TRIBUNAL A QUO. SISTEMA OU TEORIA DA DUPLA IMPU-
TAÇÃO. Admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica 
em crimes ambientais desde que haja a imputação simultânea 
do ente moral e da pessoa física que atua em seu nome ou em seu 
benefício, uma vez que ‘não se pode compreender a responsabili-
zação do ente moral dissociada da atuação de uma pessoa física, 
que age com elemento subjetivo próprio’ cf. Resp nº 564960/SC, 5ª 
Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ de 13/06/2005 (Preceden-
tes). Recurso especial provido.19

No julgado em questão, o STJ admite a responsabili-
zação da pessoa jurídica, desde que obedecida a imputação 
simultânea do ente moral com a pessoa física.

Na mesma direção, datada de 2008, decisão também 
da Quinta Turma assinala:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRI-
ME AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAR-SE 
A PESSOA JURÍDICA COMO PACIENTE NO WRIT. SISTEMA 
OU TEORIA DA DUPLA IMPUTAÇÃO. DENÚNCIA. INÉPCIA 
NÃO VERIFICADA. I - A orientação jurisprudencial desta Corte 
firmou-se no sentido de não se admitir a utilização do remédio he-
róico em favor de pessoa jurídica (Precedentes). II - Admite-se a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais 

19 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2006/0200330-2. 
Relator: ministro Felix Fischer. Quinta Tuma. Julgado em: 17 de abril de 2007.
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desde que haja a imputação simultânea do ente moral e da pessoa 
física que atua em seu nome ou em seu benefício, uma vez que ‘não 
se pode compreender a responsabilização do ente moral dissociada 
da atuação de uma pessoa física, que age com elemento subjetivo 
próprio’ cf. Resp nº 564960/SC, 5ª Turma, Rel. Ministro Gilson Di-
pp, DJ de 13/06/2005 (Precedentes). III - A denúncia, a teor do que 
prescreve o art. 41 do CPP, encontra-se formalmente apta a sus-
tentar a acusação formulada contra o paciente, porquanto descrita 
sua participação nos fatos em apuração, não decorrendo a imputa-
ção, de outro lado, pelo simples fato de ser gerente da pessoa jurí-
dica ré. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.20

No julgado em questão, fica clara a posição do STJ. Os 
julgados sequentes, a exemplo do ano 2009, são no mesmo 
sentido, como se vê:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRI-
ME AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO-INDICA-
ÇÃO DA DATA. NÃO-OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 
INTEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA EXCLU-
SIVAMENTE DA PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DO PRIN-
CÍPIO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. TEORIA DA 
DUPLA IMPUTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVI-
DO. 1. A ausência de indicação da data dos fatos não implica 
inépcia da denúncia, quando a exordial acusatória é instruída 
pelo inquérito policial contendo informações detalhadas de to-
dos os fatos imputados à recorrente. 2. É intempestivo o recur-
so interposto fora do prazo assinalado no art. 586 do CPP. 3. O 
princípio do promotor natural não sustenta a fundamentação de 
tempestividade do recurso ministerial, uma vez que, como ins-
tituição una e indivisível, a distribuição interna de atribuições 
permite melhor atuação, mas não impede que um órgão substi-
tua outro com o escopo de cumprimento de seus fins existenciais. 
4. Admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica em cri-
mes ambientais desde que haja a imputação simultânea do ente 
moral e da pessoa física que atua em seu nome ou em seu bene-
fício, uma vez que ‘não se pode compreender a responsabilização 
do ente moral dissociada da atuação de uma pessoa física, que 
age com elemento subjetivo próprio’ (REsp564.960/SC, Rel. Min. 
GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 13/6/05). 5. Recurso parcial-
mente provido para restaurar a decisão de primeira instância.21

20 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 2007/0259606-6, da 
Quinta Turma. Relator: ministro Felix Fischer. Julgado em: 8 de abril de 2008.

21 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 2007/0159974-8, 
da Quinta Turma. Relator: ministro Arnaldo Esteves Lima. Julgado em: 6 de 
agosto de 2009.
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Como se depreende do julgado citado, resta claro que 
para o STJ a responsabilização da pessoa jurídica não pode 
ser dissociada da pessoa física, de modo que a responsabi-
lidade da pessoa jurídica é subjetiva, dependendo direta-
mente da atuação da pessoa física.

O entendimento resta consolidado, como se percebe do 
julgado recente de 2013:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 38, DA LEI N.º 
9.605/98. DENÚNCIA OFERECIDA SOMENTE CONTRA PES-
SOA JURÍDICA. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. PEDI-
DOS ALTERNATIVOS PREJUDICADOS. 1. Para a validade da 
tramitação de feito criminal em que se apura o cometimento de 
delito ambiental, na peça exordial devem ser denunciados tanto 
a pessoa jurídica como a pessoa física (sistema ou teoria da du-
pla imputação). Isso porque a responsabilização penal da pes-
soa jurídica não pode ser desassociada da pessoa física – quem 
pratica a conduta com elemento subjetivo próprio. 2. Oferecida 
denúncia somente contra a pessoa jurídica, falta pressuposto pa-
ra que o processo-crime desenvolva-se corretamente. 3. Recurso 
ordinário provido, para declarar a inépcia da denúncia e trancar, 
consequentemente, o processo-crime instaurado contra a Empre-
sa Recorrente, sem prejuízo de que seja oferecida outra exordial, 
válida. Pedidos alternativos prejudicados.22 

Pode-se afirmar, por conseguinte, que para o Superior 
Tribunal de Justiça a responsabilização da pessoa jurídica 
somente é possível nos casos em que a pessoa física é de-
nunciada, uma vez que a responsabilidade é subjetiva e de-
pendente da ação da pessoa física.

Assim, é inepta a denúncia que indica somente a pes-
soa jurídica como sendo a responsável por eventual crime 
ambiental, uma vez que o entendimento consolidado pelo 
STJ é que para os casos de responsabilização penal da pes-

22 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Mandado de Se-
gurança nº 2012/0049242-7, da Quinta Turma. Relator: ministra Laurita Vaz. 
Julgado em: 2 de maio de 2013.
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soa jurídica se deve aplicar a teoria ou sistema da dupla 
imputação.

Posição do Supremo Tribunal Federal

O tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica 
nos crimes ambientais para o Supremo Tribunal Federal 
sempre seguiu uma linha semelhante à posição do Superior 
Tribunal de Justiça. No entanto, com o passar dos tempos, 
o entendimento parece ter se modificado.

Recentemente, houve um julgado que obteve destaque 
no próprio informativo do STF no sentido de possibilitar a 
responsabilização da pessoa jurídica mesmo nos casos em 
que a responsabilização da pessoa física não resta viável.

Em relação ao tema, o STF discorreu em um julgamen-
to de um habeas corpus em 2009 da seguinte forma:

HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE TRAN-
CAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA 
E FALTA DE JUSTA CAUSA. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊN-
CIAS DO ART. 41 DO CPP. RESPONSABILIDADE DO ADMI-
NISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 2º DA LEI 9.605/98. 
PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. Entendo 
que a conduta do paciente foi suficientemente individualizada, 
ao menos para o fim de se concluir no sentido do juízo positi-
vo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 2. Houve, 
pois, atendimento às exigências formais e materiais contidas no 
art. 41, do Código de Processo Penal, não se podendo atribuir 
a peça exordial os qualificativos de ser “denúncia genérica” ou 

“denúncia arbitrária”. Existe perfeita plausibilidade (viabilidade) 
na ação penal pública ajuizada pelo órgão do Parquet. 3. O art. 
2º da Lei nº 9.605/98 prevê expressamente a responsabilidade do 
administrador da empresa que de qualquer forma concorre para 
a prática de crimes ambientais, ou, se omite para tentar evitá-los. 
4. Habeas corpus denegado.23

23  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 97484/SP, da Segunda Tur-
ma, São Paulo. Relator: ministra Ellen Gracie. Julgado em: 23 de junho de 2009.
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Nesse sentido, com a responsabilização do administra-
dor ou sócio responsável direto, o STF entendeu que não 
era caso para trancamento da ação penal. No mesmo norte 
foi o julgado do ano 2010, no habeas corpus oriundo do es-
tado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRAN-
CAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
INOCORRÊNCIA. CRIMES AMBIENTAIS. RESPONSABILI-
DADE DOS DIRIGENTES DA PESSOA JURÍDICA. REEXAME 
DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal 
por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se 
quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa 
extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria. 2. A 
denúncia que descreve as condutas de corréu de forma sucinta, 
porém individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os 
fatos, não é inepta. 3. A responsabilidade por crimes ambientais 
é, por expressa previsão legal, atribuível aos dirigentes da pessoa 
jurídica. Precedentes. 4. O habeas corpus não é a via processual 
adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. 5. 
Ordem denegada.24

Portanto, até então, o STF possuía o entendimento 
firmado de que era possível a responsabilização penal da 
pessoa jurídica juntamente com os dirigentes da respectiva 
pessoa jurídica. 

Parecia, assim, que o entendimento acerca da respon-
sabilidade da pessoa jurídica no âmbito da jurisprudência 
brasileira estava pacificado no sentido da aplicação da teo-
ria da dupla imputação.

No entanto, no ano 2013, em julgamento de um agravo 
regimental em recurso extraordinário, o STF modificou seu 
entendimento, julgando o caso da seguinte forma:

24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 101851/MT, da Primeira 
Turma, Mato Grosso. Relator: ministro Dias Toffoli. Julgado em: 3 de agosto de 2010.



Maria Claudia S. Antunes de Souza, Marcelo Buzaglo Dantas, Liton Lanes Pilau Sobrinho

– 102 – 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIDA-
DE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO À 
IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO DA PESSOA FÍSICA. Te-
se do condicionamento da responsabilização penal da pessoa ju-
rídica à simultânea identificação e persecução penal da pessoa 
física responsável, que envolve, à luz do art. 225, § 3º, da Car-
ta Política, questão constitucional merecedora de exame por esta 
Suprema Corte. Agravo regimental conhecido e provido.25

Dessa feita, com esse julgado, o Supremo Tribunal Fe-
deral enfrentou a questão da responsabilidade penal da 
pessoa jurídica de forma absolutamente diversa de tudo o 
que se havia decidido até então.

Restou consignado que o agravo regimental mereceria 
provimento para que fosse analisado o recurso extraordiná-
rio que trata do assunto. No julgamento de tal recurso ex-
traordinário, conforme informativo do STF, ficou decidido 
que a responsabilização da pessoa jurídica é possível mes-
mo nos casos de absolvição da pessoa física. Nesse sentido:

Informativo do STF. Crime ambiental: absolvição de pes-
soa física e responsabilidade penal de pessoa jurídica. É 
admissível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime 
ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas ocupantes de 
cargo de presidência ou de direção do órgão responsável pela prá-
tica criminosa. Com base nesse entendimento, a 1ª Turma, por 
maioria, conheceu, em parte, de recurso extraordinário e, nessa 
parte, deu-lhe provimento para cassar o acórdão recorrido. Nes-
te, a imputação aos dirigentes responsáveis pelas condutas in-
criminadas (Lei 9.605/98, art. 54) teria sido excluída e, por isso, 
trancada a ação penal relativamente à pessoa jurídica. [...] No 
mérito, anotou-se que a tese do STJ, no sentido de que a perse-
cução penal dos entes morais somente se poderia ocorrer se hou-
vesse, concomitantemente, a descrição e imputação de uma ação 
humana individual, sem o que não seria admissível a respon-
sabilização da pessoa jurídica, afrontaria o art. 225, § 3º, da CF. 
Sublinhou-se que, ao se condicionar a imputabilidade da pessoa 

25 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Recurso Extraor-
dinário nº 548181, da Primeira Turma, Paraná. Relator: ministra Rosa Weber. 
Julgado em: 14 de maio de 2013.
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jurídica à da pessoa humana, estar-se-ia quase que a subordinar 
a responsabilização jurídico-criminal do ente moral à efetiva con-
denação da pessoa física. Ressaltou-se que, ainda que se conclu-
ísse que o legislador ordinário não estabelecera por completo os 
critérios de imputação da pessoa jurídica por crimes ambientais, 
não haveria como pretender transpor o paradigma de imputa-
ção das pessoas físicas aos entes coletivos. Vencidos os Ministros 
Marco Aurélio e Luiz Fux, que negavam provimento ao extraor-
dinário. Afirmavam que o art. 225, § 3º, da CF não teria criado a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica. Para o Min. Luiz Fux, 
a mencionada regra constitucional, ao afirmar que os ilícitos am-
bientais sujeitariam ‘os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas’, teria apenas imposto sanções 
administrativas às pessoas jurídicas. Discorria, ainda, que o art. 
5º, XLV, da CF teria trazido o princípio da pessoalidade da pena, 
o que vedaria qualquer exegese a implicar a responsabilidade 
penal da pessoa jurídica. Por fim, reputava que a pena visaria à 
ressocialização, o que tornaria impossível o seu alcance em rela-
ção às pessoas jurídicas.26 

Assim, conforme esse novo posicionamento do STF, se-
ria possível a responsabilização penal da pessoa jurídica 
mesmo sem a condenação da pessoa física. Conforme o en-
tendimento do STF, a tese do STJ estaria quase subordi-
nando a responsabilização penal da pessoa jurídica com a 
efetiva condenação da pessoa física.

No julgamento, foram vencidos os ministros Marco Au-
rélio e Luiz Fux, que destacaram que o artigo 225, § 3º da 
Constituição federal de 198827 não criou a responsabiliza-
ção da pessoa jurídica, e que ela foi criada pelo legislador 

26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo do STF: crime ambiental: ab-
solvição de pessoa física e responsabilidade penal de pessoa jurídica. Data de 
publicação: 6 ago. 2013.  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/infor-
mativo/documento/informativo714.htm>. Acesso em: 4 jul. 2014. 

27 BRASIL, 1988. “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

-lo para as presentes e futuras gerações. § 3º - As condutas e atividades consi-
deradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação 
de reparar os danos causados”.
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ordinário. Discorreram, ainda, ser necessário frisar o prin-
cípio da pessoalidade da pena, previsto na Constituição, 
que veda a punição, concede apenas a responsabilização da 
pessoa jurídica.

Desse modo, claro está que o entendimento do STF pa-
rece ter sofrido alterações nesse julgado recente sobre o as-
sunto, restando saber, a partir de então, se o julgamento foi 
isolado ou se realmente o entendimento será dessa forma 
daqui em diante. 

Importante frisar que a mudança de entendimento sig-
nificará um novo cenário para a responsabilização da pes-
soa jurídica, em que a teoria da dupla imputação, adotada 
pelo legislador ordinário, não terá aplicação. Ademais, o no-
vo entendimento vai de encontro ao princípio da pessoali-
dade da pena, previsto expressamente no art. 5º, inciso XLV, 
da Constituição federal de 1988,28 que determina que a lei 
penal é direcionada à pessoa do acusado.

Considerações finais

Conforme estudado no presente artigo, a defesa do 
meio ambiente encontrou no direito penal um de seus mais 
significativos instrumentos, com a figura do crime ambien-
tal apresentando relevante papel nesse aspecto. Assim, 
tendo em visa o caráter punitivo do direito penal, a utiliza-
ção desse ramo do direito em favor do meio ambiente ajuda 
a efetuar a sua proteção.

Estudou-se, ainda, o princípio constitucional da pessoa- 
lidade da pena, em que restou verificado que tal princípio, 
previsto no inciso XLV do artigo 5º da Constituição federal de 

28 BRASIL, 1988. Art. 5º, inciso XLV.
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1988, determina que somente à pessoa do condenado se diri-
ge a sanção penal.

Restou claro, ademais, que a pessoa jurídica pode, na 
atual conjuntura, ser responsabilizada penalmente; no en-
tanto, para o alcance de tal possibilidade é necessário que 
os requisitos da lei sejam adimplidos, quais sejam, que as 
pessoas físicas sejam denunciadas com as pessoas jurídicas. 

Esse sistema é denominado teoria da dupla imputa-
ção e está presente no ordenamento jurídico por previsão 
expressa no artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais. Como 
visto, a doutrina pátria não considera a possibilidade de 
punição da pessoa jurídica sem que exista a identificação e 
imputação da pessoa física responsável. 

Analisado isso, buscou-se elucidar a questão central do 
presente estudo: o entendimento dos tribunais pátrios so-
bre o assunto. Como visto, o entendimento do Superior Tri-
bunal de Justiça é pacificado no sentido de possibilitar a 
responsabilização da pessoa jurídica somente nos casos em 
que a pessoa física é denunciada, uma vez que a responsa-
bilidade é subjetiva e dependente da ação da pessoa física, 
aplicando-se diretamente para aquele tribunal o que dis-
põe a teoria da dupla imputação.

Já no que se refere ao tema da responsabilização da 
pessoa jurídica para o Supremo Tribunal Federal, verifi-
cou-se que, durante algum tempo, o entendimento era o 
mesmo do STJ, no sentido de aplicação da teoria da dupla 
imputação. No entanto, recentemente foi adotado, em caso 
específico, um novo posicionamento, demonstrando ser pos-
sível a responsabilização penal da pessoa jurídica mesmo 
sem a condenação da pessoa física. 

Diante desse prisma, o STF contrariou a tese do STJ, 
afirmando que a responsabilização da pessoa jurídica inde-
pende da punição da pessoa física, haja vista o caso espe-
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cífico analisado, mesmo a absolvição da pessoa física pode 
excluir a possibilidade de punição do ente moral referente 
ao crime cometido. 

Ademais, tal posicionamento, diverso do que o STF já 
havia decidido sobre o assunto, representa uma mudança 
de entendimento, sendo importante frisar que o novo posi-
cionamento não leva em conta a teoria da dupla imputação, 
adotada pelo legislador ordinário. 

Por fim, o novo entendimento vai de encontro ao prin-
cípio da pessoalidade da pena, previsto expressamente no 
artigo 5º, inciso XLV, da Constituição de 1988, que deter-
mina ser a lei penal direcionada à pessoa do acusado, uma 
vez que a responsabilização apenas do ente moral faria com 
que a aplicação da sanção penal fosse direcionada a uma 
pessoa não física.
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A Constituição de 1988 alçou o Estado brasileiro a um 
novo patamar. A proteção ambiental e a garantia de um 
meio ambiente sadio e equilibrado inauguram o estado am-
biental de direito.

Após a análise da atual situação climática e suas con-
sequências para a população, esta pesquisa pretende corre-
lacionar os direitos fundamentais constitucionais em rela-
ção às situações de injustiça ambiental, cujo conceito será 
aprofundado no decorrer deste estudo.

O presente artigo justifica-se em função da atual con-
jectura climática e dos impactos sociais e econômicos corre-
lacionados. O objeto de estudo é o tratamento institucional 
do estado de direito ambiental diante dos desastres am-
bientais, particularmente aqueles relacionados com as mu-
danças climáticas. O objetivo central do artigo é analisar a 
efetivação da Justiça, pelo estado de direito ambiental, às 
populações afetadas pelos desastres ambientais.

O método utilizado na fase de investigação foi o indu-
tivo, na fase de tratamento dos dados foi o cartesiano, e o 
presente relatório é composto na base lógica indutiva. As 
formulações individualizadas foram apontadas com o intui-
to de se obter uma percepção do panorama generalista. Fi-
nalmente, o artigo foi operacionalizado pelas técnicas do 
referente,1 das categorias básicas,2 dos conceitos operacio-
nais e do fichamento.

1 “Referente é a explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, de-
limitando o alcance temático e de abordagem para uma atividade intelectual, 
especialmente para uma pesquisa”. PASOLD, Cesar Luiz. Prática da pesquisa 
jurídica - ideias e ferramentas úteis para o pesquisador do direito. Florianópo-
lis: Conceito Editorial; Millennnium, 2008. p. 62.

2 “Categoria é a palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de 
uma idéia”. PASOLD, 2008, p. 31.
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Mudanças climáticas: um planeta em crise 
ambiental

A escala de agressões ao meio ambiente evoluiu ao lon-
go do século XX. As violentas agressões locais culminaram 
em importantes agressões regionais, chegando, finalmente, 
a agressões ao ecossistema do planeta, como a mudança do 
clima, a crise de biodiversidade, a crise de recursos hídri-
cos, a degradação dos oceanos e a destruição da camada de 
ozônio.3

Principalmente a partir da década de 1970, o cresci-
mento desordenado das cidades e o aumento no ritmo de 
crescimento da população do planeta alteraram de forma 
significativa a delicada constituição da biosfera, termo uti-
lizado para designar a “película de terra firme, água e ar 
que envolve o globo de nosso planeta Terra”.4

A partir da década de 1980, os problemas intensifica-
ram-se, e o planeta passou a conviver de forma mais pró-
xima e recorrente com a questão ambiental. Nessa época, 
consoante Morin e Kerin,5 surgem:

a) grandes catástrofes locais com amplas consequências 
(acidentes nucleares nas usinas de Chernobyl e Three 
Mile Island, poluição do ar em Atenas e na Cidade do 
México, etc.);

b) problemas mais gerais nos países industrializados 
(urbanização maciça, contaminação das águas, enve-
nenamento dos solos);

3 BESSERMAN, Sérgio. A lacuna das informações ambientais. In: TRIGUEIRO, 
André (Coord.). Meio ambiente no século XXI: 21 especialistas falam da questão 
ambiental nas suas áreas de conhecimento. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. p. 94.

4 TOYNBEE, Arnold. A humanidade e a mãe-terra: uma história narrativa do 
mundo. Rio de janeiro: Guanabara, 1987. p. 22.

5 MORIN, Edgar; KERN, Anne Brigitte. Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 1995. p. 73.
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c) problemas mais gerais nos países não industrializa-
dos (desertificação, desmatamento, etc.);

d) problemas globais relativos ao planeta como um todo 
(efeito estufa, decomposição da camada de ozônio, etc.).

Todos esses problemas ambientais acabam interagin-
do. De acordo com Landa e Hernández:

Pero de todos los procesos de deterioro que componen la crisis am-
biental global, el cambio climático es el más grave de ellos. Los 
cambios en el clima afectan a todos los demás componentes del pla-
neta, a los ciclos naturales del carbono, del oxígeno y del agua, a los 
ríos y lagos, a la disponibilidad del recurso hídrico, a la vegetación, 
a las condiciones del océano y a sus poblaciones, a los cultivos de 
alimentos, a la actividad turística, a la salud, a las familias y a sus 
bienes, y en casos extremos afectan la integridad de las personas.6

O advento do novo milênio não modificou o nível de 
agressões ao meio ambiente. Em decorrência, novos proble-
mas ambientais pautam a agenda de países e organizações 
internacionais. De acordo com Viola:7 

Desde 2005 uma série de eventos tem iniciado um novo período 
de percepção da ameaça da mudança climática: furacões mais fre-
quentes e intensos nos EUA e países caribenhos, fortes incêndios 
em vastas áreas dos EUA e Austrália, mortes por onda de calor 
na Europa, intensificação de tufões e tormentas severíssimas no 
Japão, China, Filipinas e Indonésia, inundações catastróficas ao 
lado de secas severíssimas na Índia e África, secas intensas na 
Amazônia brasileira, primeiro furacão registrado no Atlântico Sul.

As agressões ao meio ambiente, portanto, além de per-
sistirem, também cresceram em magnitude. O segundo 
capítulo do relatório sobre o clima, divulgado em abril de 
2014 pelos cientistas do Painel Intergovernamental sobre 

6 LANDA, R.; ÁVILA, B.; HERNÁNDEZ, M. Cambio Climático y Desarrollo Sus-
tentable para América Latina y el Caribe. Conocer para Comunicar. México, DF: 
British Council; PNUD México; Cátedra UNESCO-IMTA; FLACSO México, 
2010. p. 17.

7 VIOLA, Eduardo José. Perspectivas da governança e segurança climática global. 
Plenarium, Brasília, v. 5, n. 5, p. 178-196, out. 2008. Edições Câmara. p. 180.
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Mudanças Climáticas,8 IPCC na sigla em inglês, prevê a 
ocorrência de danos residuais ligados a eventos naturais 
extremos em diferentes partes do planeta na segunda me-
tade deste século.

A causa dessas alterações, de acordo com a Convenção 
Quadro sobre Mudanças Climáticas,9 é atribuída direta ou 
indiretamente à atividade humana que altera a composi-
ção da atmosfera do planeta e que se soma à variabilidade 
climática natural observada ao longo de períodos de tempo 
comparáveis”.10

A importância do tema está destacada no texto da Con-
ferência Rio+20,11 sob o título O futuro que queremos:

Nós reafirmamos que a mudança climática é um dos maiores 
desafios de nossa época, e expressamos nossa profunda preocu-
pação que países em desenvolvimento estejam particularmente 
vulneráveis e estejam experimentando uma ampliação dos im-
pactos negativos da mudança climática, o que está prejudicando 
gravemente a segurança alimentar e os esforços para erradicar 
a pobreza, e também ameaça a integridade territorial, a viabili-
dade e a própria existência de pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento.

8 IPCC. INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Summary 
for Policymakers (SPM). Disponível em: <http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/>. 
Acesso em: 14 maio 2014.

9 A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi criada du-
rante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to ocorrida no Rio de Janeiro em 1992. Surgiu da preocupação dos cientistas 
quanto às anomalias nos dados de temperatura observados, que indicavam uma 
tendência de aquecimento global devido a razões antrópicas. BRASIL. Ministé-
rio do Meio Ambiente. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC). Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/convencao-

-das-nacoes-unidas>. Acesso em: 17 maio 2014.
10 PBMC. PAINEL BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Contribuição 

do Grupo de Trabalho 2 ao Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel 
Brasileiro de Mudanças Climáticas. Sumário Executivo do GT2. Rio de Janeiro, 
2013. p. 7. Disponível em: <http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/documentos/MCTI_
PBMC_Sumario%20Executivo%204_Finalizado.pdf>. Acesso em: 14 maio 2014.

11 ONU. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. O futuro que queremos. In: 
RIO+20: CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL, 2012, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: ONU, 2012.
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A mudança climática é, portanto, um dos desafios mais 
complexos deste século e, considerando-se suas caracterís-
ticas transfronteiriças, nenhum país está imune aos impac-
tos que poderão surgir.

No Brasil, as conclusões do Relatório de Avaliação Na-
cional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas,12 di-
vulgado em 2013, apontavam para mudanças nos padrões 
de precipitação. Em decorrência, percebeu-se que momen-
tos de seca e enchentes tornaram-se mais intensos e fre-
quentes, determinando o incremento dos desastres ambien-
tais no país.

Desastres ambientais: tipologia e  
incidência no Brasil

Uma definição normativa de desastre (lato sensu) con-
siste naquela prevista na própria legislação brasileira,13 em 
que desastre é o “resultado de eventos adversos, naturais 
ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerá-
vel, causando danos humanos, materiais ou ambientais e 
consequentes prejuízos econômicos e sociais”.

De acordo com Carvalho:14

Trata-se de eventos dotados de um caráter exponencial quanto 
às suas consequências, sendo decorrentes de fenômenos huma-
nos, naturais e mistos (conjunta ou isoladamente), desencadea-
dos lentamente ou de forma temporalmente instantânea.

Os desastres podem ser classificados quanto à inten-
sidade ou quanto à origem. Quanto à intensidade, de acor-

12 PBMC. PAINEL BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 2012. p. 21-22.
13 BRASIL. Decreto nº 7.257, de 4 de agosto de 2010. Brasília, DF, 2010. 
14 CARVALHO, Délton Winter de. As mudanças climáticas e a formação do direito 

dos desastres. Revista NEJ - Eletrônica, Itajaí, v. 18, n. 3, p. 397-415, set./dez. 
2013. p. 403.
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do com Tominaga,15 os desastres possuem cinco níveis dis-
tintos, sendo o primeiro nível caracterizado por determinar 
prejuízos menores do que 5% do PIB municipal, e o último 
nível, envolvendo prejuízos superiores a 30% do mesmo PIB.

Quanto à origem, os desastres podem ser classifica-
dos em naturais ou humanos (antropogênicos). Segundo 
Tominaga,16 “[...] os desastres naturais podem ser provoca-
dos por diversos fenômenos, tais como, inundações, escorre-
gamentos, erosão, terremotos, tornados, furacões, tempes-
tades, estiagem, entre outros”.

Os desastres antropogênicos, por sua vez, são consti-
tuídos por desastres tecnológicos e sociopolíticos. São es-
pécies de desastres tecnológicos o uso da tecnologia nucle-
ar, as contaminações químicas, os riscos manométricos, os 
riscos biotecnológicos, dentre outros. Já os desastres so-
ciopolíticos podem ser exemplificados pelas guerras, pela 
ocorrência de refugiados ambientais ou de guerra, pelas 
perseguições e pelo extermínio de civis por motivos étnicos 
ou políticos.17

Carvalho,18 tratando da sinergia existente entre os de-
sastres, afirma:

A grande maioria dos desastres decorre de uma sinergia de fa-
tores naturais e antropogênicos (desastres mistos ou híbridos), 
sem que possa ser percebida uma prevalência de um destes, mas 
sim uma combinação de fatores híbridos num fenômeno de gran-
des proporções.

15 TOMINAGA, Lídia Keiko. Desastres naturais: por que ocorrem? In: TOMINA-
GA, Lídia Keiko; SANTORO, Jair; AMARAL, Rosangela do (Org.). Desastres 
naturais: conhecer para prevenir. São Paulo: Instituto Geológico, 2009. p. 15.

16 TOMINAGA, 2009, p. 14.
17 CARVALHO, Délton Winter de; DAMACENA, Fernanda Dalla Libera. Direito 

dos desastres. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 26-27.
18 CARVALHO; DAMACENA, 2013, p. 27.
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O apontamento sobre a característica sinérgica dos de-
sastres ressalta a responsabilidade de uma sociedade com-
plexa, também chamada de sociedade de risco em função de 
suas prorrogativas e escolhas.

O furacão Catarina, que atingiu a costa do sul do Bra-
sil, em 2004, e foi o primeiro registrado no Atlântico Sul, 
evidencia que os efeitos das mudanças climáticas estão pro-
vocando fenômenos que antes não existiam no país. 

Para corroborar essa ideia, afirmam Carvalho e Dama-
cena19 que, entre os anos 1980 e 2010, o Brasil contabilizou 
146 desastres, com 4.948 pessoas mortas e 47.984.677 pes-
soas afetadas. Esses dados classificam o país em oitavo lu-
gar (entre 184 países) no que tange à exposição a secas, em 
13º (entre 162 países) quando o risco é inundação, 14º (de 
162 países) quando a causa é deslizamento de terras e 36º 
(de 89) quando o risco envolve ciclone.

De acordo com o documento Cidades e inundações: um 
guia para a gestão integrada do risco de inundação urbana 
para o século XXI, produzido pelo Banco Mundial, “[...] as 
alterações nos padrões meteorológicos que estão associados 
com um clima mais quente são potencialmente causadores 
de maiores inundações bem como impactos diretos e indire-
tos associados”.20

A constatação do Banco Mundial baseou-se em padrões 
observados e projetados de mudanças climáticas que, por 
sua vez, podem ter um efeito amplificador sobre o risco 
existente de inundação, em função: a) do aumento no ín-
dice de elevação do nível do mar, um dos fatores que oca-
sionam aumento do risco de danos causados por inundação 
nas áreas costeiras; b) da alteração dos padrões locais de 

19 CARVALHO; DAMACENA, 2013, p. 16.
20 JHA, Abhas K.; BLOCH, Robin; LAMOND, Jessica. Cidades e inundações: um 

guia para a gestão integrada do risco de inundação urbana para o século XXI. 
Washington: The World Bank, 2012. p. 22.
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precipitação que poderiam levar a um nível mais frequente 
e com maiores cotas de enchentes de rios e inundações mais 
intensas; c) da alteração da frequência e duração dos even-
tos de seca que levam à extração de águas subterrâneas e 
subsidência do terreno, agravando o impacto da elevação 
do nível do mar; d) do aumento da frequência de tempesta-
des que ocasionam marés altas.21

Os principais estudos científicos relacionados com a 
mudança climática apontam para a responsabilidade do 
ser humano nesse processo. Segundo dados divulgados pe-
lo IPCC, o homem tem 95% de responsabilidade sobre as 
mudanças climáticas – o relatório de 2007 falava em 90%. 
A razão dos números é a produção de CO2 em larga escala, 
que provoca o efeito estufa.22

O Brasil também tem contribuído para a mudança cli-
mática do planeta:

[...] considerando-se que 18% das emissões globais de carbono 
provêm do desmatamento e da mudança do uso da terra, Brasil e 
Indonésia, com 2% das emissões globais cada um, estão entre os 
maiores emissores do mundo [...].23

Conforme recente estudo na Environmental Research 
Letters, o Brasil possui uma responsabilidade histórica com 
o atual quadro de mudança climática. De acordo com o es-
tudo, o Brasil é o quarto maior responsável histórico pelo 
fenômeno do aquecimento global.24

21 JHA; BLOCH; LAMOND, 2012, p. 22.
22 HARTL, Judith. Painel da ONU eleva alerta por aquecimento global e culpa ação 

humana. 2013. Disponível em: <http://www.dw.de/painel-da-onu-eleva-alerta-
-por-aquecimento-global-e-culpa-a%C3%A7%C3%A3o-humana/a-17119643>. 
Acesso em: 20 maio 2014.

23 VIOLA, 2008, p. 188.
24 MATTHEWS, H. DAMON et al. National contributions to observed global 

warming. Environmental Research Letters, n. 9, 2014. IOP Publishing Ltd, 
UK. Disponível em: <http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/1/014010/pdf/1748-
9326_9_1_014010.pdf>. Acesso em: 20 maio 2014.
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A sociedade atual é complexa e tem atuado de forma ir-
responsável em relação ao meio ambiente, e as consequên-
cias dessas ações não têm sido assimiladas de forma igua-
litária.

Justiça ambiental e direitos humanos

Além da percepção dos desastres ambientais como 
acontecimentos físicos, é necessária sua assimilação pelos 
impactos sociais decorrentes. Segundo Siena,25 esses desas-
tres também devem ser vistos:

Como a ruptura da dinâmica social existente, como o desagluti-
nador da ordem social, ou seja, ele é a vivência de uma crise e, 
portanto, mostra-nos o limite de uma determinada rotina e a ne-
cessidade de construção de uma nova dinâmica social.

Apesar de os impactos decorrentes de um desastre 
natural afetarem pessoas de todas as classes sociais, eles 
serão mais severos na medida do desfavorecimento dos 
impactados. Nesse sentido, de acordo com o Primeiro Rela-
tório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudan-
ças Climáticas:26

Os impactos de mudanças no clima, com reflexos sobre a produção 
de alimentos e, de forma mais abrangente, sobre as condições de 
vida das populações mais vulneráveis, provavelmente, tornarão 
mais acentuadas as diferenças sociais, afetando especialmente os 
mais pobres e, resultando em fome, por estarem as populações 
pobres expostas, mais diretamente, às adversidades climáticas.

Essa condição de vulnerabilidade diferenciada deter-
mina impactos também diferenciados em situações de de-
sastres ambientais. Considerando sua dimensão social, es-

25 SIENA, Mariana; VALÊNCIO, Norma. Gênero e desastres: uma perspectiva 
brasileira sobre o tema. In: SIENA, Mariana et al. Sociologia dos desastres: 
construção, interfaces e perspectivas no Brasil. São Carlos: RiMa, 2009. p. 58.

26 PBMC, 2012, p. 20.
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ses impactos acabam por configurar situações de injustiça 
ambiental.

O termo injustiça ambiental tem sido consagrado para 
designar o fenômeno de imposição desproporcional dos ris-
cos ambientais às populações menos dotadas de recursos 
financeiros, políticos e informacionais.27

Segundo Cartier,28 a Rede Brasileira de Justiça Am-
biental conceitua injustiça ambiental como:

Mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista eco-
nômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais 
do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos 
sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros 
operários, às populações marginalizadas e vulneráveis.

A sociedade moderna atingiu altos níveis de comple-
xidade de desenvolvimento tecnológico. Contudo, faltam 
ao Estado as condições de controle dos riscos decorrentes. 
Dessa forma, é “imprescindível que o Estado adote outra 
roupagem, assumindo novas formas de atuação, em uma 
tentativa de propor respostas às ameaças advindas do pro-
cesso de tecnologização”.29

Essa nova roupagem a ser apresentada pelo Estado 
define o estado ambiental de direito, aquele que consegue 
conciliar desenvolvimento tecnológico e gestão de seus ris-
cos, principalmente no que concerne à questão ambiental.

Nesse sentido, de acordo com Carvalho:30

27 ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecília Campello do A.; BEZERRA, Gustavo das 
Neves. O que é justiça ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. p. 9.

28 CARTIER, Ruy et al. Vulnerabilidade social e risco ambiental: uma abordagem 
metodológica para avaliação de injustiça ambiental. Cadernos de Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v. 25, n. 12, p. 2.695-2.704, dez. 2009. p. 2.696.

29 BORTOLINI, Rafaela Emilia; AYALA, Patryck De Araújo. O projeto de estado so-
cioambiental de direito: projeções e implicações na ordem constitucional brasileira. 
In: PADILHA, Norma Sueli; FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; CAMPELLO, Lí-
via Gaigher Bosio (Coord.). Direito ambiental I. Florianópolis: FUNJAB, 2013. p. 
68-90. Recurso eletrônico on-line. Organização Conpedi/Unicuritiba. 

30 CARVALHO; DAMACENA, 2013, p. 97.
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Um Estado comprometido constitucionalmente com um meio am-
biente saudável (Estado de Direito Ambiental) deve apresentar 
uma postura integrada e integrativa da matéria ambiental. A 
ponderação de direitos e interesses em uma perspectiva multite-
mática necessita a compatibilização entre instrumentos impositi-
vos e cooperativos.

Sob essa perspectiva, permitir a exposição despropor-
cional de riscos ambientais a parcelas desprivilegiadas da 
população não condiz com os pressupostos de um estado de 
direito ambiental, como é o caso do Brasil.

A Carta Constitucional, seguindo o reconhecimento do 
direito ambiental no âmbito constitucional internacional do 
final do século XX, dedicou capítulo reconhecendo o direito 
fundamental a um meio ambiente equilibrado, além de disci-
plinar a proteção ambiental em outros dispositivos. Sua pre-
servação, portanto, é dever compartido entre a sociedade e 
o Estado. Essa elevação a patamar constitucional de direito 
fundamental possibilitou a criação, no espaço jurídico inter-
no nacional, de um conjunto de regras que estabelece a tu-
tela ambiental como estratégia para o alcance de um desen-
volvimento que valorize a pessoa humana, objeto e objetivo 
maior de todo ordenamento democrático, a fim de consagrar 
a dignidade do ser humano em seus diversos sentidos.

Segundo Coelho e Ferreira,31 a Constituição brasileira 
apresenta o compromisso compartilhado entre Estado e so-
ciedade com o meio ambiente:

A constituição de 1988 dedica diversas abordagens protetivas do 
meio ambiente, de forma direta e de forma indireta. Nesse senti-
do, pode-se dizer que há um direito difuso ao meio ambiente sadio 
e que este representa uma garantia fundamental, pano de fundo 
para o exercício dos direitos fundamentais em geral.

31 COELHO, Edihermes Marques; FERREIRA, Ruan Espíndola. Estado de direito 
ambiental e estado de risco. Cadernos de Direito, Piracicaba, v. 11, n. 20, p. 67-
80, jan./jun. 2011. p. 75.
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De outro modo, como também tratado no presente tra-
balho, as mudanças climáticas representam fato reconhe-
cido no âmbito da comunidade científica mundial. Essas 
transformações provocam, entre outras consequências, al-
terações climáticas relevantes, podendo-se citar intenso vo-
lume pluviométrico em curto espaço de tempo e, por con-
sequência, enxurradas, enchentes, deslizamentos, entre 
outras catástrofes. Os efeitos econômicos e sociais desses 
desastres climáticos e ambientais são expressivos, exsur-
gindo danos materiais nas esferas pública e privada e, nota-
damente, também prejuízos de ordem social aos economica-
mente desfavorecidos, via de regra, aqueles mais atingidos 
por esses eventos naturais extraordinários, sendo privados 
de direitos básicos como moradia, saúde e alimentação.

Dada a previsão constitucional de um meio ambiente 
sadio e equilibrado, os impactos sociais decorrentes de de-
sastres naturais configuram, portanto, desrespeito aos di-
reitos fundamentais garantidos constitucionalmente.

Relacionando a questão dos direitos fundamentais com 
os compromissos do estado ambiental, Fensterseifer apre-
senta os pressupostos do estado socioambiental:

A articulação entre os direitos fundamentais sociais e o direito 
fundamental ao ambiente é um dos objetivos centrais do concei-
to de desenvolvimento sustentável no horizonte constituído pelo 
Estado Socioambiental de Direito, na medida em que, de forma 
conjunta com a ideia de proteção do ambiente, também se encon-
tra presente no seu objetivo central o atendimento às necessida-
des básicas dos pobres do mundo e a distribuição equânime dos 
recursos naturais (por exemplo, acesso à água, alimentos, terra, 
moradia, etc.). 32

32 FENSTERSEIFER, Tiago. A responsabilidade do Estado pelos danos causados às 
pessoas atingidas pelos desastres ambientais associados às mudanças climáticas: 
uma análise à luz dos deveres de proteção ambiental do Estado e da proibição de 
insuficiência na tutela do direito fundamental ao ambiente. In: LAVRATTI, Paula; 
PRESTES, Vanêsca Buzelato (Org.). Direito e mudanças climáticas: responsabilida-
de civil e mudanças climáticas. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 
2010. Recurso eletrônico. p. 104. Disponível em: <http://www.planetaverde.org/ar-
quivos/biblioteca/arquivo_20131201175520_2338.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2016.
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A efetivação da justiça ambiental deve ser um dos nor-
tes do estado socioambiental de direito. Dessa forma, em 
situações de desastres ambientais, o Estado tem o dever de 
atuar no sentido de garantir os direitos fundamentais das 
populações atingidas. Para Fensterseifer:33

O Estado brasileiro, independentemente da sua responsabiliza-
ção pelos danos causados às vítimas de desastres naturais rela-
cionados às mudanças climáticas, diante do seu papel constitu-
cional de guardião dos direitos fundamentais e da dignidade da 
pessoa humana, tem o dever de assegurar a todas as pessoas 
condições mínimas de bem-estar (individual, social e ecológico).

Pode-se sugerir, dessa maneira, que a partir do co-
mando inserto no art. 225 da Carta Magna brasileira, que 
atribui ao Estado o dever de observância da relação do ser 
humano com o meio ambiente sadio e equilibrado, advém 
um dos fundamentos da hipótese de responsabilidade es-
tatal quando se está diante de prejuízos de ordem pessoal 
e material decorrentes de desastres naturais, provocados 
por descumprimento por parte do Estado de suas obriga-
ções de criar e fomentar políticas públicas que possibilitem 
um meio ambiente equilibrado. As ações estatais – portan-
to a obrigação do estado brasileiro –, visando essa prote-
ção, emanam apenas do texto constitucional e do conjunto 
legislativo que se tem criado a partir dele, podendo-se citar 
a Lei nº 12.187, de 2009, que criou a Política Nacional so-
bre Mudança do Clima, e outras, em âmbitos estaduais, no 
mesmo sentido.

A atuação do estado socioambiental de direito nas si-
tuações de desastres ambientais e, mais especificamente, 
nas relacionadas com as mudanças climáticas, objeto do 
presente estudo, inclui o dever de prevenir, assistir e repa-
rar eventuais danos.

33 FENSTERSEIFER, 2010, p. 102. 
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Nesse sentido, Fensterseifer34 corrobora a efetivação 
da justiça ambiental nos casos de desastres ambientais de-
correntes dos efeitos das mudanças climáticas por meio da 
via da reparação indenizatória:

O marco normativo da justiça ambiental (e também social) ser-
ve de fundamento à responsabilidade do Estado de indenizar e 
atender aos direitos fundamentais das pessoas atingidas pelos 
desastres ambientais decorrentes dos efeitos das mudanças cli-
máticas, já que, na maioria das vezes, os indivíduos e grupos so-
ciais mais expostos a tais fenômenos climáticos (enchentes, desa-
bamentos, secas, etc.) serão justamente aqueles integrantes da 
parcela mais pobre a marginalizada da população, os quais, após 
a ocorrência do fenômeno climático, terão perdido o pouco que 
possuíam (casa, bens móveis, etc.) e não terão condições econômi-
cas de acessar os bens sociais necessários a uma vida digna. Tais 
pessoas dispõem de um acesso muito mais limitado à informação 
de natureza ambiental, o que acaba por comprimir a sua autono-
mia e liberdade de escolha, impedindo que evitem determinados 
riscos ambientais por absoluta (ou mesmo parcial) falta de infor-
mação e conhecimento.

O estado socioambiental de direito é, portanto, aquele 
estado que concilia os direitos fundamentais sociais com o 
direito fundamental ao ambiente. Ao promover essa conci-
liação, o Estado Socioambiental de Direito considera, inclu-
sive, as condições de desfavorecimento econômico, social e/
ou informacional das populações eventualmente atingidas 
por situações climáticas extremas, ou seja, na ocorrência de 
desastres ambientais.

Considerações finais
Diversos estudos científicos apontam para uma contri-

buição do ser humano no agravamento de fenômenos am-
bientais extremos, como o aquecimento global e as mudan-
ças climáticas.

34 FENSTERSEIFER, 2010, p. 107-108.
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Em paralelo e em consequência, o aumento na incidên-
cia de desastres naturais envolve uma responsabilização 
estatal direta. Numa primeira análise, em função do envol-
vimento histórico estatal na configuração do atual estágio 
de degradação e, em seguida, pelo necessário respeito que 
a integração homem e meio ambiente exige.

Elevado à categoria de direito fundamental, o acesso 
a um meio ambiente sadio e equilibrado engloba o compro-
misso do estado ambiental de direito ou do estado socioam-
biental de direito na sua efetivação.

Dessa forma, promover a integração de maneira har-
moniosa deve ser um dos imperativos desse novo modelo de 
Estado pautado pela justiça ambiental.

O exercício da justiça ambiental, nesse contexto, esta-
ria definido por uma atuação que englobasse os princípios 
norteadores do Direito Ambiental voltados para a efetiva-
ção da sustentabilidade e também para a questão social, ou 
seja, permitindo a perfeita interação entre homem e meio 
ambiente e promovendo as respostas necessárias para pre-
venir as ocorrências de desastres ambientais, mitigando, 
portanto, seus possíveis impactos sociais e econômicos e, 
na ocorrência desses, tomando as medidas necessárias pa-
ra sua compensação.
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ção da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), 
já que a Constituição brasileira de 1934 consagrou vários 
preceitos sociais, mas não provocou significativas mudan-
ças, diante da sua reduzida vigência.

A CRFB/1988, conhecida como Constituição Cidadã, le-
gitima a participação popular, propondo transformações na 
expectativa da sociedade quanto à administração pública.

Diante disso, o tema do presente trabalho contem-
pla a análise da função do Estado nesse novo paradigma. 
O problema que se coloca é saber se o direito ao acesso à 
informação está sendo observado em sua plenitude e, es-
pecialmente, propõe-se a reflexão sobre a necessidade do 
aprimoramento no tratamento da informação para o efeti-
vo exercício da cidadania.

Direito ao acesso à informação na CRFB/1988

O acesso à informação é um direito protegido constitu-
cionalmente que objetiva oportunizar ao cidadão a fiscaliza-
ção dos atos públicos. No Estado contemporâneo sabe-se que 
o Estado só se justifica se for para atender ao bem comum.1

Para Pasold, o Estado contemporâneo é aquele que sur-
giu após o Estado moderno, a partir da Constituição mexi-
cana de 1917, que propôs significativos avanços no discurso 
constitucional quanto aos direitos individuais, fundamentais 
e coletivos e à intervenção no domínio econômico e social.2

1 PASOLD, Cesar Luiz. Função social do Estado contemporâneo. 4. ed. rev. e ampl. 
Itajaí: Univali, 2013. E-book. Disponível em: <http://siaiapp28.univali.br/LstFree.
aspx>. Acesso em: 8 jul. 2014. p. 35. Conceitua-se bem comum como os fatores 
propiciados pelo Estado com vistas ao bem-estar coletivo, formando o patrimônio 
social e configurando o objetivo máximo da nação. O conceito operacional de bem 
comum consta em: PASOLD, Cesar Luz. O Estado e a educação. Florianópolis: 
Lunardelli, 1980. p. 35, elaborado com base na obra: MELO, Osvaldo Ferreira de. 
Dicionário de direito político. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 12, 43.

2 PASOLD, 2013, p. 16. 
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Esse novo tipo histórico de Estado passou a assumir no-
vas atribuições, já que o Estado moderno3 assegurava uma 
intervenção mínima do Estado na sociedade. No Estado con-
temporâneo consagram-se os direitos sociais4 e a interven-
ção do Estado na economia, com uma característica peculiar, 
que é sua função social, expressa no compromisso (dever de 
agir) e na atuação (agir) em favor de toda a sociedade,5 ou 
seja, a função social para o Estado contemporâneo materia-
liza-se no compromisso intrínseco com o bem comum.6 

Após a Constituição mexicana de 1917, foi a Constitui-
ção alemã de 1919 que também consagrou o novo discurso 
constitucional próprio do Estado contemporâneo. No Brasil, 
este novo tipo de Estado materializou-se com a Constitui-
ção de 1934, que consagrou vários preceitos sociais, mas, na 
prática, não provocou significativas mudanças, já que sua 
vigência reduziu-se a um período aproximado de três anos.7

O Brasil só vai experimentar maior efetivação dos di-
reitos sociais a contar da promulgação da CRFB/1988, pe-
ríodo de redemocratização do país, quando o exercício da 
cidadania foi ampliado.

3 Pasold afirma que “[...] o grande avanço do Estado Moderno foi o de estabelecer 
um ordenamento constitucional, no qual os Direitos individuais estavam devi-
damente especificados e consagrados como ‘anteparos’ aos abusos do Estado 
anterior, no qual reinava o absolutismo e predominava a vontade e os apetites 
do soberano, personificado no Rei ou Imperador, em detrimento dos legítimos 
anseios e necessidades do Povo”. PASOLD, 2013, p. 32. 

4 A CRFB/1988 dispõe no art. 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. No Título 
VIII (art. 193 e seguintes), passou a disciplinar as categorias que foram referi-
das no art. 6º, destacando-se, e considerando o tema proposto neste trabalho, o 
art. 205 e os seguintes que tratam da educação. BRASIL. Constituição (1988). 
Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 
1988. Brasília, DF, 1988.

5 PASOLD, 2013, p. 10. 
6 PASOLD, 2013, p. 10. 
7 Em 1937 foi outorgada uma nova Constituição de cunho autoritário, que atri-

buía inúmeros poderes ao presidente da República.
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Registre-se que os países da América Latina, e dentre 
eles o Brasil, democratizaram-se tardiamente, se compara-
dos a países europeus. Por essa razão, em muitos países da 
América Latina, o aumento da consciência de seus cidadãos, 
amparados nos preceitos constitucionais, é uma realidade 
atual – situação que a Europa vivenciou depois da Segunda 
Guerra Mundial ou após a queda dos regimes autoritários –,8  
o que justifica a contemporaneidade da Lei do Acesso à In-
formação, que regulamentou o direito constitucional da so-
ciedade de fiscalizar a atuação do Estado, agindo em favor 
dela, atendendo à sua função social.

Barroso destaca que o ambiente democrático reavivou 
a cidadania, dando maior nível de informação e de cons-
ciência de direitos a amplos segmentos da população, que 
passaram a buscar a proteção de seus interesses nos tribu-
nais. Em resumo, a redemocratização fortaleceu e expan-
diu o Poder Judiciário bem como aumentou a demanda por 
justiça na sociedade brasileira.9

Oliveira Neto registra que a CRFB/1988, além da forte 
presença de direitos fundamentais, também contém vários 
mecanismos de concretização desses direitos, evidenciando-
-se o que seria a grande preocupação do período pós-promul-
gação: como tornar realidade as promessas ali colocadas.10

O direito ao acesso à informação foi previsto na  
CRFB/1988 no art. 5º, XXXIII, a saber:

8 WOLKMER, Antonio Carlos; MELO, Milena Petters (Org.). Constitucionalismo 
latino-americano. Tendências contemporâneas. Curitiba: Juruá, 2013. p. 44.

9 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade de-
mocrática. Disponível em: <http://www.plataformademocratica.org/Publicaco-
es/12685_Cached.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2014. p. 3.

10 OLIVEIRA NETO, Francisco José. Estrita legalidade e atividade jurisdicional. 
Itajaí: Univali, 2012. E-book. Disponível em: <http://siaiapp28.univali.br/Ls-
tFree.aspx>. Acesso em: 9 jul. 2014. p. 6.
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Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo geral, que serão 
prestados no prazo de lei, sob pena de responsabilidade, ressal-
vadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da so-
ciedade e do Estado.11

Após a leitura do referido direito fundamental, cons-
tata-se que o cidadão tem direito a obter informações tan-
to de interesse particular como de interesse coletivo geral, 
aplicando a lógica que o cidadão pertence ao Estado, que se 
justifica para a efetivação do bem comum. 

Sobre o direito ao acesso à informação, Souza enfati-
za que o conceito está no centro do bom funcionamento do 
Estado democrático e configura-se como base para a forma-
ção de uma compreensiva e adequada opinião pública, para 
além de sua conhecida dimensão individual.12 

Quanto ao sigilo, que é uma exceção ao direito ao aces-
so à informação, sua caracterização não poderá ser amplia-
da. Conforme Badin:13 

Sigilo, contudo, é regime excepcional para o Estado, devendo ser 
invocado apenas nas hipóteses constitucionalmente aventadas. 
Todo e qualquer ato contrário à transparência, que não se insira 
em hipótese constitucionalmente tutelada, deve ser catalogado 
como uma ‘ocultação ilegítima’, que apenas contribui para a opa-
cidade da Administração Pública.

Segundo a Lei do Acesso à Informação, caracteriza-
-se como informação sigilosa aquela submetida tempora-
riamente à restrição de acesso público em razão de sua 

11 BRASIL, 1988. 
12 SOUSA, Nuno e. A liberdade de imprensa. Coimbra: Coimbra, 1984, p. 151.
13 BADIN, Luiz Armando. O direito fundamental à informação em face da segu-

rança e do Estado: em busca da efetiva afirmação do princípio constitucional da 
publicidade. 2007. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Univer-
sidade de São Paulo, São Paulo, 2007. p. 26.
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imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
Estado.14

O referido ato normativo dispõe ainda que o acesso à 
informação não compreende as informações referentes a 
projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tec-
nológicos, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da so-
ciedade e do Estado.15

Apesar de a CRFB/1988 referir-se ao pedido dos inte-
ressados, nada impede que, com base no dever geral de ga-
rantir a liberdade de informação (e o acesso que a ela mos-
tra-se inerente), o Estado ocupe-se de gerar a publicização 
de certas informações das quais é detentor ou das quais 
só ele dispõe (inclusive colhendo, reunindo e sistematizan-
do dados), independentemente de solicitações individuais 
nesse sentido. Nesse passo, registre-se que a transparên-
cia, muitas vezes, é pontualmente exigida do poder público, 
como conduta geral, como no caso das contas públicas do 
município, independentemente de solicitação (art. 31, § 3º 
da CRFB/1988).16 

A Lei do Acesso à Informação dispõe que é dever dos 
órgãos e entidades públicas promover, independentemente 
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.17

14 BRASIL. Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informa-
ções previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3ºdo art. 37 e no § 2º 
do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei  
nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. 
Acesso em: 1º set. 2014. Art. 4º, III.

15 BRASIL, 2011. Art. 7º, §1º.
16 TAVARES, André Ramos. O dever de transparência. In: CANOTILHO, J. J. G. 

et al. (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. 
p. 348-350. p. 349.

17 BRASIL, 2011. Art. 8º.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Identifica-se que no Brasil os entes da Federação (União, 
Estados, Distrito Federal e municípios) estão disponibilizan-
do aos cidadãos, por meio da internet (Portal da Transparên-
cia), a divulgação de informações de interesse coletivo.

Essa iniciativa está em sintonia com a Lei Complemen-
tar nº 131/2009, que estabeleceu normas de finanças públicas 
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal a fim de de-
terminar a disponibilização, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
Está em sintonia também com o Decreto nº 7.185/2010, que 
disciplinou o padrão mínimo de qualidade na transparência 
da gestão fiscal dos entes da federação. Esse decreto deter-
minou que o sistema integrado de administração financeira 
e controle utilizado no âmbito de cada ente da federação de-
verá permitir a liberação em tempo real das informações por-
menorizadas sobre a execução orçamentária e financeira das 
unidades gestoras referentes à receita e à despesa, etc.18

O Decreto nº 7.185/2010, no art. 7º, elencou quais são 
as informações que devem ser disponibilizadas em meio 
eletrônico que possibilitem o amplo acesso público, mas ob-
serva-se que a compreensão de tais informações demanda 
conhecimento técnico, o que dificulta a compreensão do ci-
dadão quanto à gestão do recurso público, competindo ao 
Estado o aprimoramento do tratamento da informação pa-
ra o efetivo exercício da cidadania.

Ainda, quanto ao direito ao acesso à informação, a  
CRFB/1988, no art. 37, §3º, II, dispõe que a lei disciplinará as 

18 BRASIL. Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010. Dispõe sobre o padrão mínimo 
de qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle, no 
âmbito de cada ente da Federação, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso 
III, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providên-
cias. Brasília, DF, 2010. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2010/decreto/d7185.htm>. Acesso em: 1º set. 2014. Art. 2º.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7185.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7185.htm
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formas de participação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando especialmente o acesso dos usuá- 
rios a registros administrativos e às informações sobre atos 
de governo, observado o disposto no art. 5º, X19 e XXXIII20.

Ruaro e Curvelo observam que a Emenda Constitucio-
nal nº 19 introduziu importantes mudanças para o direi-
to administrativo, e no bojo dessas mudanças, em sintonia 
com os direitos fundamentais, materializou-se um dos me-
canismos mais promissores da democracia: o controle so-
cial, um dos primeiros da carta fundamental, de acordo com 
o que preceitua o parágrafo único do art. 1º da CRFB/1988.21 

O direito ao acesso à informação

Passados aproximadamente 23 anos da promulgação 
da CRFB/1988, foi publicada a Lei nº 12.527, que regula-
mentou o acesso à informação, prevista constitucionalmen-
te no art. 5º, XXXIII, e no art. 37, §3º, II, doravante denomi-
nada Lei do Acesso à Informação.

A referida norma tratou dos procedimentos a serem ob-
servados pela União, Estados, Distrito Federal e municí-
pios, com o fim de garantir o acesso à informação, subor-
dinando os órgãos públicos integrantes da administração 
direta dos poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cor-
tes de Contas, o Judiciário e o Ministério Público e ainda 
as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, 

19 BRASIL, 1988. Art. 5º, X: “[...] são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação”.

20 BRASIL, 1988. Art. 5º, XXXIII: “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa 
do consumidor”.

21 RUARO, Regina Linden; CURVELO, Alexandre Schubert. A participação popu-
lar como instrumento de eficácia na prestação dos serviços públicos: considera-
ções gerais. In: CANOTILHO, J. J. G. et al. (Coord.). Comentários à Constitui-
ção do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 890-894. p. 890. 
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as sociedades de economia mista e demais entidades con-
troladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Dis-
trito Federal e municípios.22

Os procedimentos previstos na Lei do Acesso à Infor-
mação destinam-se a assegurar o direito fundamental de 
acesso à informação e devem ser executados em conformi-
dade com os princípios básicos da administração pública23 e 
com as seguintes diretrizes:

I -  observância da publicidade como preceito geral e 
do sigilo como exceção; 

II -  divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; 

III - utilização de meios de comunicação viabilizados 
pela tecnologia da informação; 

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de trans-
parência na administração pública; 

V -  desenvolvimento do controle social da adminis-
tração pública.24

Para o desenvolvimento desta pesquisa, imprescindí-
vel será adotar o conceito operacional legal para a expres-
são tratamento da informação, que representa o conjunto 
de ações referentes à produção, recepção, classificação, uti-
lização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, dis-
tribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, ava-
liação, destinação ou controle da informação.25

A forma que o Estado disponibiliza a informação, ou seja, 
a eficiência no manuseio do tratamento da informação, pro-

22 BRASIL, 2011. Art. 1º.
23 BRASIL, 1988. Art. 37, caput, dispõe que: “A administração pública direta e in-

direta de qualquer dos Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência [...]”.

24 BRASIL, 2011. Art. 3º.
25 BRASIL, 2011. Art. 4º, V.
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move a qualidade da informação que pode ser conhecida e uti-
lizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.

Constata-se que as informações que estão publicadas 
nos portais de transparência não contemplam todas as ati-
vidades prestadas pelo poder público e, ainda, aquelas dis-
poníveis muitas vezes são incompreensíveis para grande 
parte da sociedade, já que é utilizada uma linguagem técni-
ca, que demanda conhecimento específico. 

Dessa forma, observa-se que a regra constante da Lei 
do Acesso à Informação, art. 5º prevê que “[...] é dever do Es-
tado garantir o direito de acesso à informação, que será fran-
queada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”.26 

Realidade que está longe de se concretizar no Brasil. 
Considerando os princípios afetos à administração pública, 
especialmente à publicidade e eficiência, deve-se aprimorar a 
gestão transparente da informação, propiciando amplo aces-
so a ela e sua divulgação. Quanto à negativa ao acesso às in-
formações, objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades 
referidas na Lei do Acesso à Informação, quando não funda-
mentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares.27

Destaca-se que a Lei do Acesso à Informação foi regu-
lamentada pelo Decreto nº 7.724/2012, que, como não pode-
ria deixar de ser, ratifica o direito ao acesso à informação, 
devendo ser materializado de forma transparente, clara e 
em linguagem de fácil compreensão, observados os princí-
pios da administração pública.28

26 BRASIL, 2011. Art. 5º. 
27 BRASIL, 2011. Art. 7º, § 4º.
28 BRASIL. Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei nº 12.527, 

de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto 
no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37, e no § 2º do 
art. 216 da Constituição. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2011-2014/2012/decreto/D7724.htm>. Acesso em: 1º set. 2014. Art. 2º.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/D7724.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/D7724.htm
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Ao tratar da publicização das informações, o Decreto 
nº 7.724/2012 dispõe que é dever dos órgãos e entidades 
promover, independente de requerimento, a divulgação em 
seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo 
ou geral por eles produzidas ou custodiadas, o que foi deno-
minado “transparência ativa”.29

Sustentabilidade social

Para Braga e Cruz, o desenvolvimento sustentável 
sustenta-se em três objetivos:

[...] um econômico, como não poderia deixar de ser, já que é ele a 
própria sobrevivência da eficiência e do crescimento quantitativo; 
outro social-cultural que procura difundir uma limitação para a 
pobreza, como atuação repartidora dos ganhos, como um avanço 
democrático em busca da igualdade; e um terceiro que é propria-
mente o objetivo ecológico que consiste na preservação dos siste-
mas físicos e biológicos (recursos naturais lato sensu), os quais 
servem de suporte para a vida dos seres humanos.30 

Já o conceito de sustentabilidade, adotado por Freitas, 
compreende:

Trata-se do princípio constitucional que determina, com eficácia 
direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da Sociedade 
pela concretização solidaria do desenvolvimento material e ima-
terial, socialmente incluso, durável e equânime, ambiente limpo, 
inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencial-
mente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o 
direito ao bem-estar.31

29 BRASIL, 2012. Art. 7º.
30 BRAGA, Natan Ben-Hur; CRUZ, Paulo Márcio. Democracia e desenvolvimento 

sustentável. Revista Filosofia do Direito e Intersubjetividade, Itajaí, v. 1, n. 2,  
p. 1-21, 2009. p. 16-17.

31 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2012. p. 41.
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Para o pesquisador, a sustentabilidade, na dimensão 
social, abriga:

[...] os direitos fundamentais sociais que requerem os correspon-
dentes programas relacionados à universalização, com eficiência 
e eficácia sob pena de um modelo de governança (pública e priva-
da) ser autofágico e, numa palavra, insustentável.32

Dessa forma, em uma perspectiva de desenvolvimento 
sustentável, em que o cidadão é um agente engajado com 
a realidade em que vive, cobrando posturas sustentáveis 
da administração pública, identifica-se que a qualidade 
das informações disponibilizadas é uma necessidade atual, 
competindo ao Estado o aprimoramento do tratamento da 
informação para o efetivo exercício da cidadania.

Considerações finais

A CRFB/1988 prevê mecanismos para o exercício da 
democracia direta por parte do cidadão. A conscientização 
do povo brasileiro, que tem o dever de fiscalizar o Estado, 
é uma realidade cada vez mais presente. O controle social 
permite ao cidadão avaliar as atividades que são desenvol-
vidas pelo Estado, que, como visto, deve pautar-se no aten-
dimento do bem comum.

A Lei do Acesso à Informação regulamentou o direito 
constitucional da sociedade de fiscalizar a atuação do Esta-
do, que deve agir em favor dela, atendendo à função social.

Com o processo de redemocratização do Brasil, foram 
publicadas, nos últimos anos, determinadas normas que re-
gulamentaram o direito fundamental ao acesso à informação.

32 FREITAS, 2012, p. 59.
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Para cumprir a legislação, os entes da federação pas-
saram a disponibilizar informações de interesse coletivo em 
sítios eletrônicos, denominados portais da transparência.

Observa-se, contudo, que a forma que o Estado dispo-
nibiliza a informação, ou seja, a eficiência no manuseio do 
tratamento da informação, deve ser aprimorada, já que não 
contempla todas as atividades prestadas pelo poder público, 
e aquelas disponíveis muitas vezes são incompreensíveis 
para grande parte da sociedade, porque é utilizada uma lin-
guagem técnica que demanda conhecimento específico. 

Dessa forma, considerando que a Lei do Acesso à Infor-
mação, no art. 5º, dispõe que “[...] é dever do Estado garan-
tir o direito de acesso à informação, que será franqueada, 
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma trans-
parente, clara e em linguagem de fácil compreensão”, en-
tende-se que o poder público, de ofício ou provocado, deverá 
avançar no manuseio do tratamento da informação, permi-
tindo que o cidadão fiscalize a sua atividade.

No estado democrático em que vivemos e com a tecnolo-
gia à disposição, resta prejudicado legitimar qualquer prá-
tica que dificulta a divulgação das informações que interes-
sam diretamente à sociedade. Deveria ser prática comum 
a divulgação do que é resolvido nos conselhos municipais, 
salvo os casos de sigilo legalmente protegidos, como infor-
mações sobre quanto cada município paga em metro qua-
drado de asfalto e/ou concreto, as atas e/ou filmagens das 
audiências públicas, etc. Esses são apenas alguns exemplos 
que indicam quanto o Brasil deverá avançar para de fato 
viabilizar o controle social.

Após a pesquisa, identificou-se que o Brasil avançou 
quanto ao direito fundamental à informação após a publi-
cação da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012, mas 
o exercício da cidadania ainda encontra obstáculos para 
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sua efetivação, demandando do poder público o aprimora-
mento no manuseio do tratamento da informação que dis-
ponibiliza.

Identificou-se também que o acesso à informação é um 
instrumento para a efetivação da sustentabilidade na di-
mensão social, já que requer a eficiência do poder público 
diante do controle social, concretizando o bem comum. 
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Argumentação e política jurídica: 
um diálogo entre Manuel Atienza e 

Osvaldo Ferreira de Melo
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Introdução

Houve um tempo em que a instabilidade social e a 
insegurança jurídica demandavam um direito po-
sitivo absoluto, que resguardasse os direitos indi-

viduais e sociais adquiridos após árduas lutas e revoluções. 
O papel dos juízes era apenas garantir a aplicação das leis, 
dessa forma a justiça estava feita.

A complexidade da atual sociedade pós-moderna e do 
mundo globalizado torna insuficiente a concepção clássica 
de direito, com norma e juiz apenas como “boca da lei”. A 
sociedade muda constantemente e as normas positivadas 
nem sempre acompanham as mudanças, nem conseguem 
corresponder em todos os momentos aos valores sociais.
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Nesse cenário, a política jurídica desenvolvida por Os-
valdo Ferreira de Melo apresenta um arcabouço teórico 
que busca orientar as atividades dos operadores do direito 
comprometidos com os ideais de justiça, ética, humanismo 
e legitimidade social. Uma lei é justa se está de acordo com 
o interesse e os valores da sociedade.

Além disso, por meio da teoria de Manuel Atienza, 
percebe-se que a argumentação é elemento de fundamen-
tal importância no mundo jurídico, afinal, as tarefas de to-
dos os operadores do direito envolvem sempre a argumen-
tação com o objetivo de fundamentar as razões daquilo que 
é afirmado.

Sendo assim, a busca da política jurídica do direito, 
que deve estar amparada por uma teoria da argumenta-
ção jurídica que ofereça os fundamentos necessários para 
que o jurista possa apresentar as razões que justificam o 
argumento, demonstrando que aquela é a decisão mais jus-
ta, mesmo em casos em que essa decisão não corresponde 
totalmente ao direito positivo.

Assim, o objetivo do presente trabalho é realizar um 
diálogo entre a argumentação jurídica de Manuel Atien-
za e a política jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo na 
busca de um direito justo e comprometido com os valores 
sociais.

A argumentação jurídica de Manuel Atienza

A argumentação jurídica é hoje tema de extrema im-
portância, mais do que foi em qualquer outro período da 
história, porque se vive hoje em um Estado constitucional, 
que é aquele que possui uma ideia regulativa de completa 
submissão do poder à razão e, portanto, existe uma exigên-
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cia de que as decisões jurídicas sejam justificadas com ra-
zão, ou seja, que sejam decisões argumentadas.1

Os juízes não são eleitos democraticamente, a legiti-
midade do seu poder não depende de sua origem, e sim de 
seu exercício, das razões que podem aduzir para justificar 
suas decisões.2

A própria ideia da democracia deliberativa, aquela que 
não consiste unicamente na vigência da regra da maioria, 
está também vinculada ao interesse crescente pela argu-
mentação.3

Do ponto de vista da lógica, um argumento é um en-
cadeamento de proposições postas de tal maneira que de 
uma delas (a premissa) segue-se a outra (a conclusão), ou 
seja, as premissas são razões que servem de justificação à 
conclusão.4

Assim, a argumentação é uma atividade que consiste 
em dar razões a favor ou contra uma determinada tese que 
se busca sustentar ou refutar. Essa atividade pode ser mui-
to complexa e consistir em um número muito elevado de ar-
gumentos conectados entre si de variadas formas.5

Utilizar a argumentação significa aceitar que o proble-
ma em análise deve ser resolvido mediante razões que se 
fazem presentes por meio da linguagem, oral ou escrita. Ar-
gumentar significa renunciar ao uso da força física ou da 
coação psicológica como meio de resolução de conflitos.6

1 ATIENZA, Manuel; CRUZ, Paulo Márcio. Direito e Estado: diálogo entre o Prof. 
Paulo Márcio Cruz e o Prof. Manuel Atienza. In: CRUZ, Paulo Márcio; ROES-
LER, Claudia Rosane (Org.). Direito e argumentação: no pensamento de Ma-
nuel Atienza. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 134.

2 ATIENZA, Manuel. El sentido del derecho. 6. ed. Barcelona: Ariel, 2010b. p. 265.
3 ATIENZA; CRUZ, 2007, p. 134.
4 ATIENZA, Manuel. Tras la justicia. Barcelona: Ariel, 2008. p. 121-122.
5 ATIENZA, 2010b, p. 256.
6 ATIENZA, 2010b, p. 257.
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Atienza destaca que a argumentação possui quatro tra-
ços principais. Primeiro, argumentar é uma ação sempre vin-
culada a uma linguagem. Segundo, a argumentação pressu-
põe sempre um problema, uma questão. Terceiro, há duas 
formas características de ver a argumentação: como um pro-
cesso (a atividade de argumentar) ou como o produto ou resul-
tado desse processo (os enunciados, os argumentos). Quarto, 
argumentar é uma atividade racional, não somente por ser 
dirigida para um fim, mas também porque possui critérios 
para se avaliar uma argumentação, ou seja, um argumento 
pode ser definido como bom ou ruim, melhor ou pior, etc.7

Para Atienza, argumentar constitui definitivamente a 
atividade central dos juristas, havendo poucas profissões, 
se é que há alguma, em que a atividade argumentativa seja 
tão importante.8

O direito, devido à sua complexidade, pode ser contem-
plado por meio de diversas perspectivas, vários enfoques, 
consistindo um deles em conceber o direito como uma téc-
nica para a solução de determinados problemas práticos. 
Chama-se esse enfoque de argumentativo, pois a solução 
dos problemas pelo direito utiliza constantemente a argu-
mentação.9 Seguem-se alguns exemplos:

a) discussão em fóruns de opinião pública, parlamen-
tos, etc., em que se argumenta a favor ou contra de-
terminadas medidas judiciais;

b) os juízes ao proferirem uma decisão precisam fun-
damentar argumentando as razões de sua decisão;

7 ATIENZA, Manuel. El derecho como argumentación. Barcelona: Ariel, 2010a. 
p. 73-76.

8 ATIENZA, 2008, p. 120.
9 Outros enfoques possíveis são o estrutural, que se concentra nas normas que 

compõem o direito, o sociológico, que vê o direito como uma realidade social, um 
comportamento humano, e o valorativo, que pensa em como deveria ser o direi-
to, quais os requisitos de um direito justo. Para aprofundamentos, consultar a 
obra de Manuel ATIENZA: El sentido del derecho, de 2010.
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c) os especialistas do direito, a “doutrina” utilizadas 
por todos os operadores do direito para melhor com-
preender a sua complexidade, argumentam em suas 
obras o seu entendimento de sua área de expertise;

d) os advogados estão sempre argumentando, seja pa-
ra aconselhar um cliente, convencer o juiz ou nego-
ciar com a outra parte; etc.10

A argumentação é tão essencial no direito, porque o sis-
tema jurídico é um mecanismo muito complexo de tomada 
de decisões e de razões que acompanham essas decisões. No 
direito há que se argumentar porque se deve decidir e não se 
aceita as decisões caso sejam apresentadas desprovidas de 
razões. Argumentar e decidir são faces da mesma realidade.11

Manuel Atienza afirma que no direito existem basica-
mente três contextos de argumentação: o da produção ou 
estabelecimento de normas jurídicas, o da aplicação de nor-
mas jurídicas à resolução de casos e o da denominada dog-
mática jurídica.12

A argumentação de produção ou estabelecimento de 
normas jurídicas diferencia-se em duas fases, a pré-legisla-
tiva e as que se produzem na fase propriamente legislativa. 
Os argumentos na fase pré-legislativa surgem como conse-
quência do surgimento de um problema social cuja solução 
pode ser a adoção de uma medida legislativa. Os argumen-
tos da fase legislativa surgem quando o problema já está 
sendo considerado pelo Poder Legislativo ou por outro ór-
gão do governo.13 Na primeira fase, os argumentos têm em 
geral um caráter mais político e moral do que jurídico, já na 

10 ATIENZA, 2010b, p. 252-253.
11 ATIENZA, 2010a, p. 61-62.
12 ATIENZA, 2008, p. 119.
13 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. 3. ed. 

São Paulo: Landy, 2003. p. 18.
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fase legislativa há uma inversão, os argumentos passam ao 
nível técnico-jurídico. As teorias de argumentação jurídica 
dificilmente se ocupam desse primeiro contexto.14

No contexto da aplicação de normas jurídicas à reso-
lução de casos se efetuam os argumentos jurídicos propria-
mente ditos, o que não significa que a argumentação seja 
realizada somente por juízes em sentido estrito, podendo 
ser realizada por órgãos administrativos, no sentido mais 
amplo da expressão, e também por particulares.15 Os argu-
mentos desse contexto podem ser relativos aos fatos ou ao 
direito do caso em discussão. Quando se referem ao direito, 
buscam resolver problemas de interpretação da norma que 
são propostos nos órgãos superiores de administração da 
justiça, situação em que a teoria de argumentação jurídica 
dominante centra-se nessas questões.16

Porém, a maior parte dos problemas que os tribunais, 
como órgãos não jurisdicionais do governo, têm de conhe-
cer e sobre os quais decidem são relativos aos fatos, e as-
sim os argumentos recaem fora do campo de estudo das 
usuais teorias de argumentação jurídica.17

A argumentação da dogmática jurídica oferece crité-
rios (argumentos) aos órgãos aplicadores para facilitar-lhes 
a tomada de uma decisão jurídica que consiste em aplicar 
uma norma em um caso.18 Na sua essência, não difere da-
quela realizada por um órgão jurisdicional. No geral, a dife-
rença reside no fato de que os órgãos aplicadores do direito 
resolvem casos individuais enquanto a dogmática do direi-
to se concentra em casos genéricos.19

14 ATIENZA, 2003, p. 18.
15 ATIENZA, 2003, p. 18.
16 ATIENZA, 2003, p. 18.
17 ATIENZA, 2003, p. 18.
18 ATIENZA, 2003, p. 19.
19 ATIENZA, 2008, p. 120.
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Obviamente que o contrário também se aplica, por um 
lado, porque o praticante precisa recorrer a critérios for-
necidos pela dogmática e, ao mesmo tempo, a dogmática 
apoia-se também em casos concretos, por outro lado, os tri-
bunais eventualmente também devem resolver casos abs-
tratos que surtem efeitos gerais e não apenas a um caso 
concreto, por exemplo na declaração de inconstitucionali-
dade ou ilegalidade de uma lei, na criação de súmulas, ju-
risprudências, etc.20

Atienza destaca também como deve ser a argumenta-
ção em um caso difícil, o que ocorreria em um processo de 
cinco etapas. Em primeiro lugar, deve ser identificado qual 
é o problema que deve ser resolvido, que, geralmente, pode 
ser de quatro tipos: qual norma deve ser aplicada, qual a 
correta interpretação da norma, se as provas comprovam 
ou não o acontecimento do fato em discussão ou se deter-
minado fato enquadra-se ou não na norma.21 Determina-
do o problema, deve-se identificar se o problema ocorre por 
falta ou excesso de informações. Em terceiro lugar, devem 
ser construídas hipóteses de solução para o problema, e, 
em quarto, justificá-las. Em quinto e último lugar, deve-se 
passar das premissas à conclusão, isto é, justificar interna-
mente, dedutivamente, a conclusão.22

O direito não pode, naturalmente, reduzir-se à argu-
mentação, mas o enfoque argumentativo do direito pode 
contribuir de maneira decisiva para uma melhor teoria e 
prática jurídica.23

20 ATIENZA, 2003, p. 19.
21 ATIENZA, 2008, p. 128-129.
22 ATIENZA, 2008, p. 129-131.
23 ATIENZA, 2010a, p. 61.
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A política jurídica de Osvaldo Ferreira de Melo

A política e o direito não são áreas apartadas, mas sim, 
constituem espaços suscetíveis de permanentes e desejá-
veis influências recíprocas. O direito necessita da política 
para renovar-se continuamente, e essa necessita daquele 
para objetivar em realidades e em valores a sua atividade 
quase sempre dispersiva e pragmática, ou seja, objetivá-la 
em sistemas de princípios e normas, formal e materialmen-
te válidos.24

Apesar da expressão política jurídica ter sido usada 
por diversos pensadores desde Hans Kelsen,25 a teoria obje-
to deste artigo é a perspectiva humanista desenvolvida por 
Osvaldo Ferreira de Melo. Destaca Gilberto de Oliveira em 
sua obra:

Seus escritos têm o grande mérito de suscitar horizontes de pen-
samento e ação muito pouco explorados, diríamos até adormeci-
dos nestes tempos de anestesia moral por que passam os organis-
mos sociais, proporcionando àqueles que pretendiam incursionar 
pelo complexo iter da criatividade normativa linhas investigató-
rias muito variadas.26

A política jurídica, ou política do direito, na teoria de 
Osvaldo Ferreira de Melo é a disciplina que tem como ob-
jeto o direito que deve ser e como deveria ser, em oposição 
funcional à dogmática jurídica, que trata da interpretação 
e aplicação do direito vigente.27

A realidade atual das sociedades contemporâneas, ba-
seadas em princípios pluralistas e democráticos, não mais 

24 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1994. p. 21.

25 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
26 OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Filosofia da política jurídica: propostas episte-

mológicas para a política do direito. Itajaí: Univali, 2001. p. 82.
27 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de política jurídica. Florianópolis: 

OAB-SC, 2000. p. 77.



Transnacionalidade, direito ambiental e sustentabilidade

– 151 – 

corresponde à vigência de um direito positivo impermeável 
às mudanças culturais e às conquistas sociais, que corres-
ponde somente ao voluntarismo do legislador e do juiz. De 
outro modo, não se pode simplesmente pregar a desobediên-
cia civil perante toda a norma que alguém considere ilegíti-
ma, injusta ou inútil.28

A busca de harmonia entre essas situações é procedi-
mento da política jurídica. É essa disciplina que tem a fun-
ção de analisar não as tradicionais fontes do direito, mas a 
sociedade e suas movimentações e reinvindicações.29

A norma que é contestada e desobedecida pode-se cons-
tituir em mera formulação linguística na qual o direito já 
se encontra ausente, ou seja, a norma já perdeu o seu prin-
cípio vital, a sua capacidade de resolver o conflito pela qual 
foi criada, é um elemento desativado do ordenamento jurí-
dico. Com o apoio do conhecimento político-jurídico, deve-se 
afastar essa norma indesejada socialmente e propor uma 
nova norma que seja adequada.30

A política jurídica critica o normativismo jurídico por 
entender que o direito como mera legalidade reduz sua fun-
ção como sendo apenas assegurar a ordem preestabelecida. 
A função do direito não consiste apenas na disciplina social, 
mas também na promoção do bem-estar da comunidade.31

A utilidade (ou conveniência) e a justiça servem como 
princípios diretivos para a política jurídica. O princípio da 
utilidade justifica-se para cumprir determinados objetivos 

28 MELO, 1994, p. 17.
29 MELO, 1994, p. 17.
30 MELO, 1994, p. 17.
31 DIAS, Maria da Graça dos Santos. Repensando a dogmática jurídica a partir 

de referentes da política jurídica. In: CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leu-
tchuk de; GARCIA, Marcos Leite (Org.). Reflexões sobre política e direito: home-
nagem aos professores Osvaldo Ferreira de Melo e Cesar Luiz Pasold. Florianó-
polis: Conceito, 2008. p. 309.
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ordenadores, pois se necessita de instrumentos idôneos, 
úteis e convenientes à plenitude da ordem, à salvaguarda 
dos direitos, principalmente ao bem comum.32 O princípio 
da justiça é imprescindível para o equilíbrio das relações 
sociais, sempre sujeitas aos conflitos. Justiça não entendida 
como mero ideal, mas como concreta realização do direito.33

O humanismo defendido pela política jurídica tem como 
base as possibilidades e interesses do homem, resultando 
em uma postura ética universal.34 O humanismo deve fun-
damentar as normas, garantindo consequências positivas na 
sua aplicação e com isso a aceitabilidade e obediência espon-
tânea para que tenham eficácia social.35 Afirma Silva que o 
humanismo poderia ser o fio condutor do novo direito.36

O valor das normas é uma questão essencial das es-
tratégias político-jurídicas, devendo ser identificado quais 
critérios devem ser usados para justificar uma norma pos-
ta ou proposta. Melo apresenta alguns pontos importantes 
que podem favorecer a caracterização de uma norma justa:

[...] o partilhamento pelo critério misto mérito e necessidades, a 
garantia do respeito à dignidade humana, o compromisso com a 
verdade, a capacidade de responder às legítimas necessidades 
sociais, a garantia dos princípios de liberdade e igualdade e ou-
tras destas derivadas, que se concretizam na experiência social.37

32 OLIVEIRA, 2001, p. 35.
33 OLIVEIRA, 2001, p. 35.
34 MELO, 1994, p. 65.
35 MELO, Osvaldo Ferreira de. Ética e direito. In: DIAS, Maria da Graça dos San-

tos; SILVA, Moacyr Motta da; MELO, Osvaldo Ferreira de. Política jurídica e 
pós-modernidade. Florianópolis: Conceito, 2009a. p. 75.

36 SILVA, Moacyr Motta da. Rumo ao pensamento jurídico da pós-modernidade. 
In: DIAS, Maria da Graça dos Santos; SILVA, Moacyr Motta da; MELO, Osvaldo 
Ferreira de. Política jurídica e pós-modernidade. Florianópolis: Conceito, 2009. 
p. 134.

37 MELO, Osvaldo Ferreira de. O papel da política jurídica na construção norma-
tiva da pós-modernidade. In: DIAS, Maria da Graça dos Santos; SILVA, Moacyr 
Motta da; MELO, Osvaldo Ferreira de. Política jurídica e pós-modernidade. Flo-
rianópolis: Conceito, 2009b. p. 90.
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A busca da norma justa passaria por quatro momentos. 
O primeiro momento é a fase pré-normativa. Nos grupos 
sociais existem interesses comuns que constituem a cons-
ciência jurídica da comunidade, que se manifesta via opi-
nião pública. Essa opinião revela qual a norma desejável 
pela sociedade.38

O segundo momento é a fase de convicção. Desde que 
o jurista assuma a responsabilidade na construção de um 
direito melhor e mais adequado para responder às neces-
sidades sociais, ele desempenha papéis de política jurídica, 
que podem ir desde aconselhamentos até responsabilidade 
por um projeto de reforma constitucional ou por uma sen-
tença inovadora.39

O terceiro momento é a fase das proposições. Uma pro-
posição de política jurídica pode recomendar:

a) a manutenção da norma vigente, sem alterações;
b) a manutenção da norma vigente, se devidamente 

corrigida;
c) a exclusão da norma do sistema jurídico;
d) a criação de norma para disciplinar novo direito.40

O primeiro caso será escolhido quando uma norma es-
tiver sujeita à crítica e à manifestação de desagrado por 
partes de segmentos sociais, sendo submetida a uma aná-
lise de suas consequências, e as considerações práticas de 
natureza político-jurídica ainda tenha se demonstrado útil 
e justa, portanto, eticamente legítima.41

A segunda opção será escolhida quando se tratar de 
uma norma que, embora seja julgada inadequada pela opi-

38 MELO, Osvaldo Ferreira de. Temas atuais de política do direito. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 21-25.

39 MELO, 1998, p. 28.
40 MELO, 1998, p. 29.
41 MELO, 1998, p. 30.
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nião geral por não atender ao bem comum, pareça discipli-
nar com relativa eficácia e adequação específicos conflitos 
de interesses, sendo possível sua correção para se tornar 
materialmente válida.42

A terceira opção será escolhida quando, após perpassar 
a fase pré-normativa, uma norma demonstrar-se destituí-
da de validade material ou em flagrante desacordo com os 
conhecimentos científicos pertinentes, devendo ser retira-
da do sistema. A quarta opção ocorre quando se verifica a 
necessidade de normatizar um novo direito.43

O quarto e último momento de proposição de nova nor-
ma é a fase da estética funcional da normatização. Já existe 
o esboço da nova norma, devendo ser finalizada em sua for-
ma definitiva. Aqui deve ser levado em conta quais as qua-
lidades do estilo legislativo, qual deveria ser a estrutura da 
lei e como deveriam se compatibilizar suas partes constitu-
tivas, do preâmbulo ao fecho.44

É por meio da política jurídica e seus fundamentos ba-
seados nos valores humanistas dos indivíduos e da socieda-
de que se pode construir e manter um direito compromissa-
do com a verdadeira justiça.

Argumentação e política jurídica

A atividade judicial encontra-se hoje em um novo pata-
mar. O magistrado deixou de ser apenas a “boca da lei” pa-
ra exercer uma atividade de equilíbrio das diversas preten-

42 MELO, 1998, p. 30.
43 MELO, 1998, p. 30-31.
44 MELO, 1988, p. 33.
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sões com base não apenas na lei, mas também sopesando os 
valores envolvidos.45

O aplicador do direito do Estado contemporâneo deve 
viabilizar um processo adequado, fruto de participação so-
ciojurídica, buscando um consenso do direito justo. O no-
vo perfil do jurista deve ser delineado pela política jurídica 
com base na teoria da argumentação jurídica.46

A política jurídica busca um direito justo e legitima-
do pela sociedade. Nessa busca, a argumentação funciona 
como fundamento racional e democrático da política jurí-
dica.47

Ao dar sua sentença, o juiz não precisa explicar o pro-
cedimento pelo qual estabeleceu a conclusão ou a premissa, 
mas apenas justificar sua decisão. Por meio da lógica dedu-
tiva, garante-se a validade formal do argumento, porém, o 
argumento pode ser correto do ponto de vista da lógica en-
quanto suas conclusões ou premissas sejam falsas.48

Além disso, ordenamento jurídico pode ser incompleto, 
com a presença de lacunas, ou incoerente, com a presença 
de antinomias, impossibilitando uma atividade jurisdicio-
nal meramente por meio de inferências lógicas, devendo o 
julgador buscar a solução em outras fontes e justificar sua 
decisão.49

O sistema jurídico é autônomo, mas não isolado dos 
demais sistemas como moral, religião, política ou economia. 
Ele deve se acoplar aos demais para adequar as normas ju-

45 CADEMARTORI, Luiz Henrique; ROSETTO, Danielle Cristina. A teoria da ar-
gumentação como fundamento para política jurídica na busca da legitimidade do 
Direito. In: CADEMARTORI, Daniela Mesquita Leutchuk de; GARCIA, Marcos 
Leite (Org.). Reflexões sobre política e direito: homenagem aos professores Osval-
do Ferreira de Melo e Cesar Luiz Pasold. Florianópolis: Conceito, 2008. p. 251.

46 CADEMARTORI; ROSETTO, 2008, p. 251.
47 CADEMARTORI; ROSETTO, 2008, p. 261.
48 CADEMARTORI; ROSETTO, 2008, p. 256.
49 CADEMARTORI; ROSETTO, 2008, p. 259.
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rídicas às exigências sociais. A argumentação jurídica deve 
exercer seu raciocínio sobre valores.50

O papel jurídico-político do juiz reflete em uma argu-
mentação que busca mediar os conflitos e a harmonização 
da lei com a realidade social. O juiz deve ser criativo com 
força necessária para aplicar aos fatos os valores objetos de 
aceitação e consenso social.51

Atienza afirma que a teoria da argumentação jurídi-
ca deve se comprometer com uma concepção, uma ideolo-
gia política e moral, mais crítica com relação ao direito dos 
Estados democráticos, o que significa também adotar uma 
postura mais realista.52

Nem sempre o ordenamento jurídico oferece uma solu-
ção correta, política e moralmente, para um determinado 
problema. Muitas vezes, o juiz deve resolver e argumentar 
a favor de uma decisão que ele julga correta muito embora 
essa solução não seja a mais adequada de acordo com o di-
reito positivo.53

A política jurídica pode oferecer os fundamentos neces-
sários para a justificação de uma decisão que as normas po-
sitivadas de alguma forma não resolvem, pelo menos não da 
melhor forma possível. Alguns magistrados da atualidade 
já apresentam argumentos de política jurídica em suas de-
cisões com vistas a proferir a sentença mais justa possível.

O desembargador Eduardo Gallo Júnior, na Apelação 
Cível nº 2011.070164-9 do Tribunal de Justiça de Santa Ca-
tarina (TJSC), afirma em seu voto que:

50 CADEMARTORI; ROSETTO, 2008, p. 259.
51 LUZ, Sérgio Roberto Baasch. O papel político-jurídico do juiz na pós-modernida-

de. Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, Edição especial, p. 31-44, 2011. p. 40.
52 ATIENZA, 2003, p. 225.
53 ATIENZA, 2003, p. 225-226.
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A Instrumentalidade do Processo vem a estabelecer a existência 
de escopos jurídicos, políticos e sociais; além disto, a Política Ju-
rídica acolhe a criação do direito sententia ferenda. Nestes nortes, 
torna-se inconcebível que não se avance e venha a se reconhecer 
no Poder Judiciário a alcoolemia, quando todo o conjunto proba-
tório está a indicar, a despeito de negativa do cidadão em se sub-
meter a prova técnica, como se seu interesse pudesse prevalecer 
ao da Sociedade, a qual reprova tal conduta.54

No caso, a autora da apelação buscava que a segura-
dora pagasse danos ocasionados ao seu veículo, o que foi 
recusado sobre o argumento de que ela estava embriagada. 
A autora afirmava que não havia comprovação, pois ela se 
recusara a fazer a prova técnica, porém todo o conjunto pro-
batório indicava que ela estava embriagada.

O desembargador, ao analisar o contexto social, defen-
deu a necessidade de pôr termo a situações como essa, em 
que pessoas embriagadas causam acidentes e se eximem da 
responsabilidade apenas por se recusar a se submeter aos 
exames comprobatórios.

O desembargador afirma ainda que não é possível 
aguardar a boa vontade do legislador, devendo o Judiciário 
tomar a frente em determinadas questões, conforme prevê a 
política jurídica. Os valores sociais falaram mais alto do que 
as garantias legais da autora da ação. O bem comum, o inte-
resse da sociedade, prevaleceu sobre o interesse individual.

Também o desembargador Sérgio Luz, na Apelação Cí-
vel nº 2009.016474-1 do TJSC,55 utilizou-se da política ju-
rídica para proferir sua decisão. Luz buscou garantir a efe-
tivação da utilidade social da norma, conferindo justiça ao 
caso concreto e respeitando a segurança jurídica.

54 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 2011.070164-9, da 
1ª Vara de Maravilha, Chapecó, 11 de maio de 2012.

55 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 2009.016474-1, da 
6ª Vara Cível de Florianópolis, Florianópolis, 3 de dezembro de 2009.
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O desembargador ofereceu verdadeira aula de política 
jurídica, destacando que, fazendo uso dela, o jurista encon-
tra-se imbuído de sua sensibilidade, capacitado para traba-
lhar na edificação de um ordenamento jurídico justo e útil 
à sociedade. 

Outro exemplo é dado pelo desembargador Trindade 
dos Santos, no Agravo de Instrumento nº 2004.024919-5 do 
TJSC, em que afirma:

Por razões estritamente de política jurídica, considerando-se a ins-
tabilidade jurisprudencial formada com as novas tendências decor-
rentes de recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça que, 
embora afirmem a incidência da Codificação Protetiva do Consu-
midor nas relações contratuais bancárias, na prática negam essa 
incidência, é recomendável que os magistrados, ao receberem as 
iniciais de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, 
não mais revisem de ofício os encargos contratuais que lhes pare-
çam e que são, efetivamente, abusivos. Ao invés, recomenda-se que 
essa revisão só seja procedida após a instauração do contraditório, 
com a oferta, pelo devedor, de defesa ampla.56

Como pode se ver, a política jurídica serve de funda-
mento para a argumentação comprometida com a ética e a 
justiça, oferecendo as ferramentas necessárias para o ope-
rador do direito do Estado contemporâneo, que observa não 
somente as normas, mas a realidade social e todos os valo-
res que a constituem.

Considerações finais

A argumentação é atividade de fundamental impor-
tância para a prática jurídica no atual sistema de Estado 
constitucional de direito, pois nenhuma decisão judicial, ou 
qualquer ato jurídico que seja, pode ser arbitrária, mas de-

56 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento  
nº 2004.024919-5, da 1ª Vara Cível de Chapecó, Florianópolis, 17 de março de 
2005. 
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ve, sim, ser fundamentada, justificada, ou seja, argumenta-
da dentro dos fundamentos das normas e valores jurídicos 
que regem toda a sociedade, o que serve também para legi-
timar o ato democraticamente do operador jurídico.

Por sua vez, a política jurídica é a disciplina que busca 
o direito que deve ser e como deve ser, ou seja, analisa os 
movimentos da sociedade e suas relações com as normas, 
utilizando critérios como utilidade, justiça, humanismo, es-
tética, etc., para buscar a norma justa para o caso concreto, 
tanto na formulação de uma norma quanto na sua aplicação.

A aplicação da política jurídica na argumentação ju-
rídica auxilia em uma fundamentação legítima na busca 
de uma decisão mais justa, mesmo que não esteja de acor-
do completamente com as normas positivas, comprometida 
com a ética, a justiça e aquilo que constitui a realidade e os 
valores da sociedade.
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Direito e cinema: uma análise da 
argumentação jurídica no filme 
Doze homens e uma sentença
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Introdução

O entendimento da importância da argumentação 
para o profissional do direito está cada vez mais 
presente nos sujeitos do mundo jurídico. Diversas 

são as teorias, os livros, os autores que buscam desenvolver 
teorias de argumentação eficientes para a prática jurídica. 
Um bom jurista é um bom argumentador, e não poucas ve-
zes é a qualidade da argumentação que determinará a vitó-
ria ou a derrota da causa.

Apesar de sua importância, destaca Atienza que “[...] 
pouquíssimos juristas leram uma única vez um livro sobre 
a matéria e seguramente muitos ignoram por completo a 
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existência de algo próximo a uma ‘teoria da argumentação 
jurídica’”.1

O presente artigo busca apresentar o direito como ar-
gumentação, os tipos de argumentos jurídicos normalmen-
te utilizados e como é possível combatê-los. Com isso, este 
trabalho pode ser útil para todo aquele que busca se aper-
feiçoar na arte da argumentação jurídica. Pretende-se ain-
da analisar a argumentação presente no filme Doze homens 
e uma sentença,2 pois a análise prática proporcionada pe-
lo filme deixa ainda mais evidente a importância da argu-
mentação jurídica para o sucesso do jurista.

O direito como argumentação

Entender o direito como argumentação é perceber que 
praticamente todas as atividades dos operadores do direito 
envolvem de alguma forma a apresentação de razões com 
o intuito de fundamentar, justificar, convencer outrem de 
que aquilo que se afirma é válido e verdadeiro.

Nicola Abbagnano afirma que argumento “[...] é qual-
quer razão, prova, demonstração, indício, motivo capaz 
de captar o assentimento e de induzir à persuasão ou à 
convicção”.3 Por sua vez, Manuel Atienza afirma que argu-
mentar “[...] é uma atividade que consiste em dar razões a 
favor de ou contra uma determinada tese que se trata de 
defender ou de refutar”.4

1 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. 3. ed. 
São Paulo: Landy, 2003. p. 17.

2 DOZE HOMENS E UMA SENTENÇA. Direção: Sidney Lumet. Produção: Hen-
ry Fonda; Reginald Rose. Beverly Hills: United Artists, 1957.

3 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. p. 79.

4 ATIENZA, Manuel. El sentido del derecho. 6. ed. Barcelona: Ariel, 2010. p. 256. 
(tradução nossa).
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A arte de argumentar encontra-se presente na ativida-
de jurídica a todo o momento: o advogado deve argumentar 
para convencer o juiz de que seus argumentos são válidos 
e que ele deve decidir a seu favor, deve argumentar com o 
cliente demonstrando qual são as opções que ele possui pa-
ra solucionar o seu problema, qual delas é a mais indicada, 
além de ter de convencê-lo de que ele é o advogado certo pa-
ra a causa e que aquele é o valor justo de honorários. 

O juiz deve argumentar de forma a fundamentar todas 
as suas decisões, garantindo que a decisão está de acordo com 
a lei e não é uma decisão arbitrária, conforme garantia cons-
titucional presente no art. 93, inciso IX: “[...] todos os julga-
mentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fun-
damentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, [...]”.5 

O promotor também deve argumentar para convencer 
o juiz a julgar a seu favor, instaurar ação penal na denún-
cia, etc. Também os especialistas do direito, os autores, a 
“doutrina”, argumentam em seus livros e artigos com o ob-
jetivo de demonstrar e convencer os juristas de que o que 
dizem é correto.

A argumentação não é apenas um fato presente na ati-
vidade jurídica, mas é, muitas vezes, o fator determinante 
da vitória ou da derrota da causa. Por exemplo, na ativi-
dade jurisdicional, a capacidade de convencimento dos ar-
gumentos irá exercer grande influência no julgador no mo-
mento de decidir qual das partes envolvidas será favorecida.

Buscou-se por muito tempo, e muitos ainda buscam, 
um sistema jurídico totalmente vinculado ao direito positi-
vo, devendo o juiz ser apenas a “boca da lei”,6 de forma tal 

5 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, de 5 de outubro de 1988. Brasília, DF, 1988. (grifo nosso). 

6 Argumento que tem sua principal defesa na obra MONTESQUIEU. O espírito 
das leis. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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a garantir a maior segurança jurídica possível. Nessa linha 
de raciocínio poderia se concluir que a argumentação não é 
tão importante para as partes que litigam em uma ação ju-
risdicional, pois o que vale é o que diz a lei, porém na reali-
dade tal segurança jurídica é impossível de se alcançar por 
diversos motivos.

Primeiramente deve-se destacar que o ordenamen-
to jurídico é de alta complexidade, possuindo lacunas, 
antinomias,7 textos ambíguos, etc., impossibilitando encon-
trar sempre nas normas a resposta, ou única resposta, de 
solução para todos os casos. As lacunas dificilmente pode-
riam ser cem por cento sanadas, pois a própria vida em so-
ciedade é muito complexa, e é utópico imaginar um direito 
que conseguisse prever tudo e reger todos os conflitos com 
suas normas positivadas.

Em segundo lugar, o texto da lei é apenas um texto ge-
nérico que quando transportado para a realidade já suscita 
um primeiro problema em que se deve determinar se o caso 
concreto, com todas as suas particularidades, está ou não 
no alcance daquela norma.

Em terceiro lugar, boa parte das discussões judiciais 
gira em torno de fatos, não de direito, devendo o juiz ser 
convencido se tal fato ocorreu ou não, e para isso pouco ser-
ve o que diz a lei.

A quarta questão que deve ser observada é que o juiz 
é um ser humano, e como tal não consegue se desvincular 
de sua subjetividade, ou seja, da influência de aspectos in-
conscientes no momento em que decide.8

7 “[...] existência de uma incompatibilidade entre as diretrizes relativas a um 
mesmo objeto”. PERELMAN, Chaïm. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 
1999. p. 633.

8 Sobre as influências inconscientes no pensamento, recomenda-se a leitura de: 
KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2012.
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Gabriel Divan destaca que o texto utilizado pelo juiz 
para fundamentar sua decisão pode servir de mero escopo 
psicológico para o julgador enfrentar ou sucumbir diante 
dos efeitos do desequilíbrio entre os elementos que consti-
tuem sua esfera psíquica.9

Luis Alberto Warat destaca que nem sempre se inter-
preta uma lei para fundamentar racionalmente uma deci-
são, e nem sempre a fundamentação e a interpretação são 
anteriores à decisão. Em muitos casos, primeiro se decide e 
depois se fundamenta e se interpreta.10

O fato de a decisão ser fundamentada não significa 
que aquela era a única possibilidade de resposta. A imensa 
quantidade de dispositivos legais existentes no ordenamen-
to jurídico, e hoje ainda com a possibilidade de fundamen-
tação via princípios,11 possibilita diversas respostas para a 
mesma questão. O juiz pode primeiro tomar a sua decisão 
para depois procurar as razões para fundamentá-la.

Assim, a argumentação é fundamental no convenci-
mento do juiz, que irá analisar as razões apresentadas pe-
las partes na busca de encontrar qual a melhor decisão para 
o caso em análise. Atienza destaca que normalmente a qua-
lidade que melhor define um bom jurista é sua capacidade 
de construir argumentos e manejá-los com habilidade.12

9 DIVAN, Gabriel Antinolfi. Decisão judicial nos crimes sexuais: o julgador e o 
réu interior. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 187.

10 WARAT, Luis Alberto. A rua grita Dionísio!: direitos humanos da alteridade, 
surrealismo e cartografia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 54.

11 Sobre as implicações da fundamentação via princípios consultar: GRAU, Eros 
Roberto. Por que tenho medo dos juízes: (a interpretação/aplicação do direito e 
os princípios). 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2013; FERRAJOLI, Luigi; STRECK, 
Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (Org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)
constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012; STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: Constituição, her-
menêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011; STRECK, Lenio 
Luiz. Contra o neoconstitucionalismo. Constituição, Economia e Desenvolvimen-
to, Curitiba, n. 4, p. 9-27, jan./jun. 2011.

12 ATIENZA, 2003, p. 17.
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A argumentação demanda produzir razões em favor 
daquilo que se afirma, mostrar que as razões são pertinen-
tes e o porquê, rebater outras razões que justificariam uma 
conclusão distinta, etc., ou seja, argumentar pode se tornar 
uma atividade muito complexa,13 o que destaca ainda mais 
a importância do uso de argumentos de qualidade.

Os argumentos podem ser avaliados de um ponto de 
vista formal como válidos ou inválidos, de um ponto de vis-
ta material como mais ou menos sólidos, e de um ponto de 
vista pragmático como mais ou menos persuasivos. Há ain-
da os argumentos que aparentam ser verdadeiros, mas na 
verdade não o são, constituindo as chamadas falácias.14

Aquele que se utiliza de um argumento falacioso pode 
tanto saber que é um falso argumento e mesmo assim usá-
-lo para enganar, o que se define como sofisma, como pode 
também usá-lo de boa-fé, sem saber que ele conduz a um 
engano, o que se define como paralogismo.15

Os argumentos falaciosos não são simplesmente os ar-
gumentos ruins, mas aqueles argumentos que por serem 
parecidos com os bons, por terem algo em comum com os 
bons, podem confundir e enganar os seus destinatários e 
inclusive aquele que os emite. O que gera as falácias não é 
apenas o desejo de enganar, mas também certas dificulda-
des cognitivas dos seres humanos.16

Pode-se emitir um argumento falacioso, que se acredi-
ta verdadeiro, devido a ideologias, estereótipos, complexos,17 
crenças, até mesmo devido a análises superficiais.

13 ATIENZA, Manuel. Tras la justicia. Barcelona: Ariel, 2008. p. 122-123.
14 ATIENZA, Manuel. Curso de argumentación jurídica. Madrid: Trotta, 2013. p. 116.
15 ATIENZA, 2013, p. 116.
16 ATIENZA, Manuel. El derecho como argumentación. Barcelona: Ariel, 2006. p. 107.
17 “[...] fragmentos soltos de personalidade ou grupos de conteúdo psíquico sepa-

rados do consciente e que têm um funcionamento autônomo no inconsciente, de 
onde podem exercer influência sobre o consciente”. ROUDINESCO, Elisabeth; 
PLON, Michel. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. p. 123.
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Observando-se a retórica do ponto de vista estritamen-
te técnico, um bom argumento resume-se a um argumento 
persuasivo, pouco importando se sua informação é verda-
deira ou falsa, não tendo sentido falar em falácia.18 Porém, 
o operador do direito que busca superar os argumentos con-
trários à sua tese deve buscar identificar as falácias e de-
monstrá-las de forma a invalidar a tese contrária à sua.

Na próxima seção serão apresentados alguns argu-
mentos de uso comum na argumentação jurídica.

Tipos de argumentos jurídicos

Na presente seção serão apresentados diversos argu-
mentos de uso corrente no direito, que não constituem um 
rol taxativo, mas apenas exemplificativo. Objetiva-se apre-
sentar em que se constituem tais argumentos e quais são 
suas fragilidades, de que forma podem ser rebatidos pela 
parte contrária.

O argumento de autoridade consiste na utilização de 
atos ou juízos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas 
como meio de prova a favor de uma tese. As autoridades 
invocadas podem ser certos cientistas, filósofos, profetas, a 
física, a religião, a doutrina, etc.,19 são normalmente au-
toridades específicas, reconhecidas em uma área específi-
ca, sendo inútil o seu uso em um argumento de outra área 
que não aquela.20 Por exemplo, utilizar-se de um renomado 
jurista para fortalecer um argumento jurídico é válido, po-
rém, usá-lo para confirmar a validade de uma fórmula quí-
mica seria inútil.

18 ATIENZA, 2013, p. 117.
19 PERELMAN, Chaïm; OLBRECHS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: 

a nova retórica. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 348-350.
20 PERELMAN; OLBRECHS-TYTECA, 2005, p. 351-352.
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O argumento de autoridade aparece com frequência no 
processo jurisdicional com o uso da chamada doutrina para 
fundamentar os argumentos das petições e decisões. Tam-
bém é utilizado pela prova pericial, o perito é um especia-
lista naquela área em que é utilizado, sendo o seu parecer o 
de uma autoridade no assunto.

A prova testemunhal também pode ser arguida como 
prova de autoridade, pois o fato de determinado indivíduo 
ter presenciado um acontecimento, torna-o uma autoridade 
naquele acontecimento, pois ele presenciou o que ocorreu.

Víctor Rodríguez destaca duas maneiras de se comba-
ter o argumento de autoridade: o primeiro é desvirtuar a 
discussão da pessoa da autoridade para seus próprios fun-
damentos. Muitos, após adquirirem o status de autoridade, 
manifestam-se sem fundamentar adequadamente suas con-
clusões. Assim, um argumento de autoridade sem a devida 
fundamentação é apenas uma falácia.21 O segundo modo de 
combater esse argumento é buscar outras autoridades que 
desmintam a afirmação que se petende combater. Assim, 
Rodríguez destaca que, ao que se refere à doutrina jurídica, 
é essencial a leitura exaustiva.22

O argumento por figuratividade é aquele que se usa 
de exemplos e ilustrações.23 Usa-se um ou mais exemplos 
específicos com o objetivo de obter uma generalização,24 po-
rém, deve-se verificar se tais exemplos realmente susten-
tam a afirmação em debate.

A primeira coisa que deve ser verificada é a validade, 
os fundamentos dos exemplos, se o que eles afirmam de fa-

21 RODRÍGUEZ, Víctor Gabriel. Argumentação jurídica: técnicas de persuasão e 
lógica informal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 137-139.

22 RODRÍGUEZ, 2005, p. 139.
23 RODRÍGUEZ, 2005, p. 153.
24 WESTON, Anthony. Las claves de la argumentación. 11. ed. Barcelona: Ariel, 

2006. p. 33.
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to é verdade. Em segundo lugar, deve-se verificar se há vá-
rios exemplos que corrobam o argumento. Um único exem-
plo pode servir de ilustração, mas não é possível construir 
uma generalização a partir de apenas um único exemplo. 
Também é possível demonstrar a falácia de um argumento 
apresentando contraexemplos, demonstrando que aquela 
generalização era falsa.25

A ilustração, por sua vez, é usada como forma de dis-
trair aquele que se busca convencer. Ela é a parte figurati-
va do argumento que, sem afastar-se dele, fortalece-o, sem 
necessariamente comprovar uma regra. É um argumento 
de caráter persuasivo, o ouvinte guarda na memória a ilus-
tração, captando todos os seus elementos periféricos.26

A ilustração torna-se falácia se for utilizada sozinha, 
sem nenhum outro argumento de fundamentação. A ilus-
tração por si só convence apenas aqueles que se deixam le-
var pela emoção que a ilustração venha a suscitar.27

O argumento contrario sensu, ou de interpretação in-
versa, consiste no raciocínio de que se uma afirmação é ver-
dadeira, então a mesma afirmação inversa também o é. 

Por exemplo, afirma o art. 14 do Código Civil: “É váli-
da, com objetivo científico, ou altruístico, a disposição gra-
tuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da 
morte”.28 A contrario sensu, é inválida a disposição onerosa 
do próprio corpo para depois da morte.

A validade do argumento contrario sensu deve ser veri-
ficada caso a caso, não raro podendo tender à falácia.29 Por 

25 WESTON, 2006, p. 34-43.
26 RODRÍGUEZ, 2005, p. 160-163
27 RODRÍGUEZ, 2005, p. 166.
28 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, 

DF, 2002. 
29 RODRÍGUEZ, 2005, p. 174.
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exemplo, afirma o inciso I do art. 3º do Código Civil que são 
absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil os menores de 16 anos de idade. A contrario 
sensu, são absolutamente capazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil os maiores de 16 anos.

Tal afirmação é uma falácia, pois, como preveem os 
próprios incisos seguintes, um indivíduo pode ser maior de 
dezesseis anos e mesmo assim não ser capaz, pois pode ter 
uma enfermidade ou deficiência mental ou não poder ex-
pressar sua vontade por algum outro motivo.

A argumentação do córax é aquela que consiste em di-
zer que uma coisa é inverossímil por ser verossímil demais.30

A produção probatória no processo jurisdicional é de 
grande complexidade, há provas que apontam para dire-
ções opostas, documentos que faltam, versões diferentes 
para cada testemunha,31 insegurança em reconhecimento, 
lapsos de memória, intimidações, troca de números, tudo 
isso forma lacunas que devem ser preenchidas pela argu-
mentação, pelo raciocínio lógico.32 Assim, por meio do ar-
gumento do córax, demonstra-se que a ausência total de 
lacunas é algo muito improvável, e que tal perfeição na 
construção dos fatos só pode ser uma manipulação. 

Rodríguez apresenta um exemplo em que fulano jura, 
aos brados, na mesa do bar, que matará Tício, e Tício apa-
rece morto no dia seguinte. A incriminação de fulano é tão 
evidente que chega a ser mais provável que outro inimigo 
de Tício, mais oportunista, tenha se aproveitado da ameaça 
para cumprir seu intento criminoso.33

30 RODRÍGUEZ, 2005, p. 194.
31 Para uma ilustração cinematográfica da inconsistência da prova testemunhal 

recomenda-se o filme: RASHOMON. Direção: Akira Kurosawa. Produção: Jingo 
Minoura. Tokyo; Kyoto: Daiei Film, 1950.

32 RODRÍGUEZ, 2005, p. 194.
33 RODRÍGUEZ, 2005, p. 194.
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Esse argumento pode ser usado como falácia quando 
todas as provas de fato apontam com grande coerência pa-
ra a validade do que se é afirmado, mas a outra parte, por 
falta de outros recursos e como última tentativa de reverter 
a situação, alega a invalidade do argumento por ser perfei-
to demais.

O argumento ad hominem significa atacar a pessoa que 
apresenta o argumento em vez do argumento em si.34 Esse 
ataque pode focar no caráter pessoal, em ações passadas, 
crenças religiosas, filiações políticas, grupo étnico, etc.35

A maior tendência desse argumento é de ser uma falá-
cia, pois desvia o foco do argumento para outra coisa, pa-
ra a pessoa que o apresentou, sendo que, no geral, o que 
importa é exclusivamente o argumento, sendo irrelevante 
aquele que o produz. Funciona como um argumento de fuga, 
mais detalhado adiante. Contudo, nem sempre esse argu-
mento é uma falácia. Douglas Walton utiliza como exemplo 
uma situação em que um livro autobiográfico de um ator de 
cinema, escrito por ele com ajuda de um escritor profissio-
nal, afirma que o ator é um santo humanista que sempre 
ajudou as pessoas com necessidades.36 Um crítico literário 
afirma que os argumentos do livro são unilaterais e que 
suas veracidades são duvidosas, pois o autor possui cone-
xões criminais, tendo usado guarda-costas para bater em 
homens e mulheres que ele não gostava. Nesse caso, o argu-
mento ad hominem serviu para demonstrar com validade 
que os argumentos do livro eram falácias.37

34 CAPALDI, Nicolas; SMIT, Miles. The art of deception: an introduction to critical 
thinking. New York: Prometheus, 2007. p. 112. 

35 WALTON, Douglas. Informal logic: a pragmatic approach. 2. ed. New York: 
Cambridge University, 2008. p. 171.

36 WALTON, 2008, p. 175.
37 WALTON, 2008, p. 175-176.
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O argumento de senso comum é aquele que se aprovei-
ta de uma afirmação que goza de consenso geral. O senso 
comum é aquele conhecimento amplo e genérico que não 
possui lastro científico aprofundado, mas que está ampla-
mente difundido na sociedade.38 Alguns exemplos de argu-
mentos de senso comum são “ninguém pode estar em dois 
lugares ao mesmo tempo”, “ninguém pode ficar duas sema-
nas sem dormir”, “o vírus do computador não afeta seres 
humanos”, etc., enfim, é aquele conhecimento que toda pes-
soa conhece e normalmente não se discute.

O argumento de senso comum deve ser verificado caso 
a caso, pois é comum que fatos críveis pela maioria das pes-
soas possam, na verdade, ser falsos, constituindo sua afir-
mação em uma falácia. Por muito tempo, o argumento de 
que a Terra era quadrada era de senso comum, o que depois 
se descobriu ser falso. Sendo assim, nem sempre aquilo que 
é aceito por todos é a verdade.

O argumento de fuga é utilizado para desviar a dis-
cussão para outras questões diversas daquela que de fato 
se está discutindo. Esse tipo de argumento é normalmente 
utilizado como última opção, quando não há mais nenhuma 
outra forma de combater o outro argumento, não restando 
alternativa a não ser fugir, desviar a discussão para outra 
parte. É um argumento comumente utilizado por advoga-
dos criminalistas quando todo o conjunto probatório aponta 
para a culpabilidade do acusado, e é inútil argumentar na 
tentativa de demonstrar que o acusado não tenha cometi-
do o crime, não restando outra opção a não ser argumentar 
acerca de questões periféricas.

38 RODRÍGUEZ, 2005, p. 204.
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Por exemplo, nos casos em que o réu é acusado de prá-
tica de contravenção penal de exploração do jogo do bicho,39 
é comum o advogado tentar absolver o réu afirmando que 
tal prática é comum, não é condenada pela sociedade, faz 
parte dos costumes, etc.

Também, quando o cometimento de infração penal é 
indiscutível, é comum buscar argumentos para diminuir a 
pena e/ou conseguir um regime inicial de cumprimento de 
pena mais brando, focando em questões como o acusado ter 
uma família para cuidar, não possuir antecedentes crimi-
nais, ser uma pessoa respeitada socialmente, etc.

Muitos outros argumentos poderiam ser apresentados, 
porém, para exemplificar de modo sucinto, optou-se por 
apenas esses, de uso comum no meio jurídico e que estão 
presentes no filme que será analisado na próxima seção.

A argumentação jurídica no filme Doze 
homens e uma sentença

O filme Doze homens e uma sentença é um filme estadu-
nidense de drama de 1957, dirigido por Sidney Lumet e pro-
duzido por Henry Fonda, que também atuou no papel prin-
cipal. O roteiro de Reginald Rose foi adaptado do programa 
de televisão homônimo de autoria do próprio roteirista.

39 “Art. 58. Realizar o denominado ‘jôgo do bicho’, em que um dos participan-
tes, considerado comprador ou ponto, entrega certa quantia com a indicação 
de combinações de algarismos ou nome de animais, a que correspondem núme-
ros, ao outro participante, considerado o vendedor ou banqueiro, que se obriga 
mediante qualquer sorteio ao pagamento de prêmios em dinheiro. Penas: de 
seis (6) meses a um (1) ano de prisão simples e multa de dez mil cruzeiros (Cr$ 
10.000,00) a cinqüenta mil cruzeiros (Cr$ 50.000,00) ao vendedor ou banqueiro, 
e de quarenta (40) a trinta (30) dias de prisão celular ou multa de duzentos 
cruzeiros (Cr$ 200,00) a quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) ao comprador ou 
ponto”. BRASIL. Decreto-lei nº 6.259, de 10 de fevereiro de 1944. Dispõe sôbre 
o serviço de loterias, e dá outras providências. Rio de Janeiro, 1944. 
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O filme foi sucesso de crítica e vencedor das categorias 
de melhor diretor, melhor filme e melhor roteiro adaptado 
do Oscar, ganhador do Urso de Ouro do Festival de Berlim, 
entre outros prêmios.

As cenas do filme passam-se quase inteiramente na sa-
la de jurados de um tribunal de Nova Iorque. Doze jurados 
devem decidir se condenam ou absolvem um jovem rapaz, 
acusado de ter assassinado seu pai.

No início do filme, os jurados conversam entre si e afir-
mam que é um caso fácil, sem pontos obscuros, que irão 
decidir rápido, tudo aponta para a culpabilidade do rapaz. 
Porém, ao fazer uma votação preliminar, apenas onze ju-
rados votam em condenar o rapaz, ou seja, um dos jurados 
não está tão convencido da culpa do acusado como os de-
mais.40 Esse jurado é o protagonista do filme, interpretado 
por Henry Fonda, e por meio de uma impressionante argu-
mentação, ele convence cada um dos jurados a mudar seu 
voto para inocente.

O protagonista deixa claro que não sabe se o acusado é 
culpado ou não, mas, diferentemente dos demais, consegue 
perceber que as provas apresentadas não são tão sólidas 
quanto parecem. Ele jamais tenta provar que o acusado é 
inocente, pois nem mesmo ele está convencido disso, o que 
ele busca demonstrar é a fragilidade das provas, que levam 
a uma “dúvida razoável” em relação à culpa do acusado.41 

40 Pela lei norte-americana, os jurados devem decidir de forma unânime se absol-
vem ou condenam o acusado.

41 No direito brasileiro, a “dúvida razoável” encontra-se no princípio do in dubio 
pro reo, que significa: na dúvida, julga-se a favor do réu, ou ainda, inocente até 
que se prove o contrário. Porém, o que se vê na prática jurisdicional criminal 
é uma inversão: culpado até que se prove o contrário, com o juiz buscando 
de todas as formas condenar o acusado, caracterizando o que Rosa e Khaled 
Jr. chamam de in dubio pro hell. ROSA, Alexandre Morais da; KHALED JR., 
Salah H. In dubio pro hell: o princípio mal-dito do processo penal. Justificando. 
Website, jul. 2014.
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As primeiras cenas do filme apresentam uma série de 
argumentos de fuga. Logo no início da discussão, o décimo 
jurado utiliza o primeiro argumento de fuga do filme: ele 
afirma que não se pode acreditar no rapaz “sabendo o que 
ele é” (um pobre rapaz da favela), que conviveu com “eles” a 
vida toda, que já nascem mentirosos.

Tal argumento não possui relação nenhuma com o fa-
to de o rapaz ter cometido ou não o crime, mas é utilizado 
pelo décimo jurado, que, claramente, por causa de seus pre-
conceitos, quer fortalecer os indícios de que o réu cometeu 
o crime simplesmente por ser um rapaz pobre proveniente 
da favela.

No decorrer da discussão, o oitavo jurado, o protagonis-
ta, utiliza os mesmos argumentos de fuga do décimo jurado 
contra ele, que afirma que a vizinha da frente testemunhou 
o rapaz assassinando o pai, sendo assim, não haveria dú-
vida que ele é culpado. Porém, o oitavo jurado pergunta: se 
ela também é um “deles”, como poderia ele acreditar nela?

Em determinado momento do filme, os demais jurados 
tentam convencer o oitavo jurado da culpa do acusado por 
meio de diversos argumentos de autoridade, afirmando que 
duas testemunhas confirmaram que o acusado matara o 
pai e que o legisla confirmara o horário afirmado por elas.

Depois, novamente por meio do argumento de fuga, o 
sétimo jurado tenta demonstrar a culpa do acusado falando 
sobre o seu passado, descrevendo as diversas vezes em que 
ele havia sido preso. Em seguida, o terceiro jurado continua 
os argumentos do sétimo, afirmando que o problema era 
“como são as crianças hoje em dia”, não chamam mais o pai 
de senhor, etc. Todos argumentos de fuga, que desviam da 
verdadeira questão, ou seja, se o acusado cometera ou não 
o crime de homicídio. 



Maria Claudia S. Antunes de Souza, Marcelo Buzaglo Dantas, Liton Lanes Pilau Sobrinho

– 176 – 

O oitavo jurado, em cena que justifica o fato de não 
acreditar tão facilmente como os outros na culpa do réu, 
utiliza-se do argumento do córax, afirmando que as provas 
apresentadas durante os seis dias de julgamento se encai-
xavam tão bem que ele começou a estranhar, pois nada se 
encaixa assim tão perfeitamente.

Em outro momento, o décimo jurado utiliza novamen-
te o argumento de fuga, quando tenta provar que é inútil 
discutir sobre a faca utilizada. O quarto jurado afirma que 
a faca é importante, pois o promotor passou um dia inteiro 
falando sobre ela, em resposta, o décimo jurado afirma que 
o promotor não sabe de nada, pois é só um assistente.

Posteriormente, o terceiro jurado defende a culpa do 
acusado baseado no fato de que o vizinho que morava em-
baixo teria ouvido o acusado gritar que mataria o pai, e 
depois escutado o barulho do corpo do pai caindo ao chão, 
e então correra até as escadas, onde vira o menino passar 
correndo.

Para combater tal argumento, o nono jurado utiliza-se 
do argumento ad hominem, afirmando que a testemunha 
era um velho solitário, alguém que nunca foi nada na vi-
da, e aquele testemunho foi sua única oportunidade de ser 
alguém, de ter algum tipo de destaque, sendo assim, ima-
ginou ter ouvido e visto mais do que realmente aconteceu.

O oitavo jurado também combate o argumento da tes-
temunha, utilizando-se primeiramente do argumento sen-
so comum, afirmando que é muito comum pronunciar a fra-
se “Vou te matar!” quando se envolve em uma briga, isso 
não significa que a pessoa que afirma isso realmente possui 
a intenção de matar a outra.

Em seguida, o oitavo jurado utiliza o argumento figu-
rativo por ilustração para demonstrar que a testemunha, 
que mancava ao caminhar, não poderia ter caminhado rá-



Transnacionalidade, direito ambiental e sustentabilidade

– 177 – 

pido o suficiente do seu quarto até a escada para ver o me-
nino passar correndo.

Após a demonstração, o terceiro jurado, com raiva dos 
argumentos apresentados, utiliza-se do argumento ad ho-
minem, afirmando que os outros jurados acreditam naquilo 
por estarem com pena dos pobres e injustiçados.

Outra questão levada a debate foi que o acusado afir-
mou que estava no cinema quando o assassinato ocorreu, 
porém, a promotoria criticou tal afirmação pois o acusado 
não lembrava o nome do filme. O quarto jurado sustentou 
o argumento do promotor com o argumento senso comum 
de que todos que vão ao cinema lembram-se dos nomes dos 
filmes que assistem. Argumento demonstrado como falácia 
pelo oitavo jurado, que ao perguntar para o quarto jurado o 
nome dos últimos filmes que ele havia assistido no cinema 
não conseguiu lembrar-se de todos.

Outro argumento figurativo por ilustração é utiliza-
do em um momento posterior, quando os jurados buscam 
descobrir de que forma o acusado teria usado a faca. O fe-
rimento foi ocasionado de cima para baixo, e a ilustração 
feita pelo quinto jurado, que sabia como alguém habilidoso 
com facas, que era o caso do acusado, a usaria, demonstra 
que ele teria feito o ferimento de baixo para cima.

Posteriormente, o décimo jurado retorna com seus ar-
gumentos de fuga, criticando novamente o acusado e as 
pessoas da favela em geral, afirmando que matam sem mo-
tivo, estão sempre bêbados, são violentos por natureza, etc.

O nono jurado, em momento mais avançado do filme, 
utiliza novamente o argumento ad hominem, dessa vez 
para invalidar o argumento da segunda testemunha, que 
havia se vestido, maquiado, pintado o cabelo, deixado de 
usar os óculos, tudo em uma tentativa de parecer mais no-
va, mais bonita, em sua primeira aparição pública, da mes-
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ma forma que para a testemunha anterior, aquela era uma 
oportunidade de protagonismo.

O fato de ter sido possível perceber que ela usava ócu-
los permitiu o uso do argumento senso comum de que “nin-
guém usa óculos para dormir”, que foi utilizado para de-
monstrar que ela não poderia ter visto o assassinato, pois 
estava na cama tentando dormir, sendo assim, não poderia 
estar usando os óculos, ela teria visto o assassinato na ho-
ra em que virou casualmente para a janela e as luzes se 
apagaram imediatamente após o crime, sendo assim, não 
houve tempo para ela colocar os óculos, ou seja, não poderia 
realmente ter visto o crime com nitidez.

Por fim, antes de ter sido demonstrado que a segunda 
testemunha não poderia ter visto o assassinato com nitidez 
suficiente, o terceiro jurado afirma que, com o testemunho 
dela, poder-se-ia jogar todas as demais provas fora. Porém, 
depois de perceber que ela não poderia ter identificado o 
acusado, continuou afirmando que ele era culpado devido 
às demais provas. Para rebatê-lo, o segundo jurado utiliza 
o argumento contrario sensu: tendo o terceiro jurado afir-
mado que as demais provas poderiam ser jogadas fora, ape-
nas o testemunho da vizinha da frente seria relevante.

Aqui termina a excursão sobre os tipos de argumento 
apresentados no filme Doze homens e uma sentença. Caso 
a análise tivesse sido feita com foco em outros argumentos, 
ou mesmo sobre outro ponto de vista, certamente muitas 
outras análises poderiam ter sido feitas, porém, considera-
-se cumprida a tarefa de demonstrar como muito do que se 
passa no universo do direito refere-se à argumentação e co-
mo ela é fundamental para o resultado final de um processo.

O filme apresenta uma discussão de leigos em um tri-
bunal de júri norte-americano, mas a relevância das argu-
mentações é a mesma realizada pelos operadores do direito 
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brasileiro. Tais argumentos poderiam ter sido utilizados (e 
são) pelas partes que litigam em um processo jurisdicional, 
seja nas petições seja em audiências.

A argumentação é fundamental para o sucesso do ju-
rista, e a análise do filme Doze homens e uma sentença 
permite, acima de tudo, perceber como mesmo um caso 
aparentemente perdido pode ser revertido com uma boa ar-
gumentação.

Considerações finais

O uso da arte como forma de pedagogia é tão velho 
quanto a própria sociedade. Antes do desenvolvimento do 
pensamento racional filosófico na Grécia antiga já se uti-
lizava as alegorias dos mitos e do teatro para educar a po-
pulação. Mesmo depois do desenvolvimento do pensamento 
racional e das ciências, a arte continua constituindo forma 
bastante utilizada para a educação.

Apesar da importância indiscutível da teoria técnico-
-científica para o aprendizado, a arte permite um impac-
to emocional no sujeito, um tipo de clareza, de iluminação, 
que não se alcança apenas com a teoria.

Muitos textos já foram escritos sobre a argumentação e 
sua importância para o jurista, mas a teoria por si só pode 
não ser suficiente para que o operador do direito possa en-
tender realmente o seu uso e como ela é fundamental para 
a vitória de uma causa.

O presente trabalho apresenta apenas um dos usos 
quase infinitos trazidos pelo estudo do Direito e cinema ou 
Direito e arte, em que, de forma lúdica e carnavalizada (Wa-
rat), pode-se explorar um pouco mais sobre o extenso uni-
verso da argumentação jurídica.
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