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1. Introdução 

A construção de um anel viário à cidade de São Paulo é sonho antigo dos 
gestores paulistas, remontando aos anos 1930. Com o governo Juscelino 
Kubitschek iniciou-se o reinado do transporte rodoviário e a idolatria aos 
automóveis, de forma que um Rodoanel se tornou quase uma obsessão. O 
Trecho Sul era um dos segmentos mais desejados, seja por passar pelas grandes 
cidades do ABC paulista, seja por fornecer um acesso mais direto para o Porto 
de Santos, facilitando o escoamento da produção nacional. Contudo, as obras só 
foram iniciadas em 2007, sendo este trecho inaugurado em abril de 2010.

De acordo com informações da DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S.A.), a 
sociedade de economia mista que administra as rodovias do Estado de São Paulo, 
o trecho sul do Rodoanel diminuiu em 43% o número de veículos de carga na 
Avenida dos Bandeirantes e em 47% na Marginal Pinheiros, além de representar 
grande economia nos gastos com transportes. Não obstante tais vantagens, os 
impactos socioambientais foram consideráveis, atingindo populações locais, áreas 
de mananciais e trechos de mata preservada, que abrigava grande diversidade de 
fauna e flora.

Desta forma, observa-se que os arredores da cidade de São Paulo comportam 
(ou comportavam) áreas de extrema importância ambiental, seja por seu valor 
per se como áreas de preservação da Mata Atlântica, uma das florestas mais 
biodiversas do mundo e a segunda mais ameaçada; seja por seu valor para a 
cidade, sendo uma fonte de umidade, equilíbrio térmico e captura de carbono, 
melhorando o conforto ambiental dos cidadãos paulistanos e dos municípios 
vizinhos. É bem verdade que há muito tempo não há a cobertura vegetal cuja 
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umidade transformava São Paulo em “terra da garoa”, mas cada trecho de mata 
desmatada é sentida por uma população com deficitário fornecimento de água 
de qualidade.

Contudo, a população não está indefesa face à inescrupulosidade do Poder 
Executivo, visto que o Poder Judiciário tem como missão a efetivação dos direitos 
positivados. Assim sendo, mesmo em situações nas quais o governo busca a 
implementação do projeto a qualquer custo, como no trecho sul do Rodoanel, 
o Ministério Público, através do instrumento da ação civil pública, tem o dever 
constitucional de buscar a concretização justiça ambiental pela via judiciária. 
O presente artigo propõe um estudo de caso do Rodoanel no tocante a seus 
impactos socioambientais e como estes foram, ou deveriam ter sido, dirimidos 
pelo Poder Judiciário.

2. Impactos ambientais

Todo grande empreendimento e obra de infraestrutura de setores estratégicos 
(sobretudo transporte e energia) pode causar importantes impactos ambientais 
diretos e indiretos na localidade que ocupa e em áreas adjacentes, decorrentes 
da obra em si ou da própria atividade desenvolvida.  Segundo o exposto por 
Nathalia Lucas Tavares de Souza em sua obra intitulada “Estatuto do Índio, 
Direito Indígena e Impacto Ambiental: Aldeias Guarani do Jaraguá (SP)”212, o 
Trecho Sul do Rodoanel gerou impactos na vegetação, nos recursos hídricos e na 
fauna local, conforme indicado no EIA/RIMA apresentado pela Protan, empresa 
responsável por realizar os estudos de impactos ambientais necessários para o 
processo de licenciamento. Importante pontuar que o EIA/RIMA foi protocolado 
e aprovado em duas reuniões fechadas do CONSEMA em um mês e meio. 
Isso demonstra a pressão do Governo do Estado de São Paulo para aprovação 
e licenciamento da obra, a qual foi embargada diversas vezes pelo Ministério 
Público por irregularidades.

2.1. Supressão de Mata Atlântica

A supressão de Mata Atlântica era o efeito adverso mais obviamente 
observável e, por isso, um dos que foi exigido com maior rigor como compensação 
no processo de licenciamento ambiental. Contudo, há de se considerar que a 
compensação ambiental não consegue reconstituir todas as condições anteriores. 
Neste sentido, nota-se o fato de que grande parte do replantio é feito em áreas 
já preservadas, de forma que pode gerar problemas de escassez de recursos e 
competição, o que necessariamente privilegiará algumas espécies em detrimento 
de outras, ou seja, cria-se uma situação incapaz de reproduzir o ecossistema 
equilibrado que foi destruído. Ademais, a enorme variedade existente dentro da 
Mata Atlântica implica na existência de diversas espécies endêmicas em locais 

212  SOUZA, Nathalia Lucas Tavares de. Estatuto do índio, direito indígena e impacto 
ambiental: aldeias Guarani do Jaraguá (SP), 2012. p. 57
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específicos, de forma que não podem sobreviver quando deslocadas. 

Além disso, existe a preocupação acerca das espécies ameaçadas de 
extinção. Tendo em vista que resta apenas 12,5% da Mata Atlântica original, 
existem diversas espécies extintas ou no processo de extinção. Desta forma, 
qualquer supressão deste bioma é extremamente perigosa. Tal preocupação 
não é mera especulação, já que foram encontradas na região suprimida diversas 
espécies classificadas como “em perigo”, “vulnerável” ou “quase ameaçada”. 
Foram encontradas, ainda, 4 espécies consideradas “presumivelmente extintas”, 
como a bromélia Tillandsia linearis. Considerando a impossibilidade do escrutínio 
de 212 hectares, é de se ponderar acerca da possibilidade de perdas irreparáveis 
para o patrimônio ambiental e cultural da humanidade.

De acordo com as exigências do licenciamento ambiental, os 212 hectares 
suprimidos deveriam ser compensados por 1.016 hectares de replantio, que 
seriam preenchidos por 2,5 milhões de mudas. O parque Pedroso (Santo André) 
deveria ser revitalizado, os parques Fontes do Ipiranga (São Paulo), Serra do Mar 
e Núcleo Itutinga Pilões (São Bernardo) deveriam receber investimentos para sua 
regularização fundiária e deveriam ser criadas 7 áreas verdes (Parques Embu, 
Itapecerica, Itaim, Varginha, Bororé, Jaceguava e Riacho Grande), além de um 
parque linear de 300 metros de cada lado em todo o trecho sul com a função de 
ligar as unidades de conservação213. 

A expectativa era que estes locais cumprissem função socioambiental. Na 
questão ambiental, a Mata Atlântica destaca-se pelo seu papel como protetor de 
nascentes (discutido mais adiante), o que faz com que 7 das 9 bacias hidrográficas 
brasileiras sejam em região desta mata, controlador da temperatura e protetor 
das encostas e morros nos quais se localiza, evitando a erosão excessiva. 
Esperava-se, ainda, que os locais fossem utilizados para estudo sobre a Mata 
Atlântica, além de espaços de lazer e de conexão da população com a natureza. 
Além disso, foram desenvolvidos projetos como o viveiro escola da Fundação 
Criança de São Bernardo para fornecer ecoprofissionalização, capacitando jovens 
à preservação e recuperação da Mata Atlântica.

Não obstante a desapropriação de diversas propriedades para os parques, 
essas exigências não foram cumpridas. Em 2011, o quadro se encontrava assim:

213 PAZ, Alberto Sarmento. Rodoanel: os legados do trecho sul. 1ª ed. São Paulo. DERSA, 
2010. p. 68.
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Essas informações do Ministério Público advêm de inquérito civil para 
averiguação dos motivos do não cumprimento por parte da DERSA de suas 
obrigações. De acordo com a empresa, o motivo da demora seriam os processos 
de desapropriação parados na Justiça, como no caso do Parque Riacho Grande. 
Explicou, ainda, que o prazo para realização do plano de manejo é de até 5 anos 
após a criação da Unidade de Conservação, de forma que ainda estariam dentro 
do prazo legal. Ademais, segundo informações do município de São Bernardo, 
quando do início da construção do Trecho Leste do Rodoanel, apenas 7% das 
mudas prometidas como compensação em acordo com este município haviam 
sido entregues, evidenciando o descaso em relação às obrigações posteriores 
à construção enquanto já iniciando nova construção. As outras mudam teriam 
sido plantadas em Áreas de Preservação Permanente, em município e local 
desconhecidos.

Tal postura evidencia a absoluta falta de transparência da DERSA. Quando 
investigado, descobriu-se que em muitas das áreas que a empresa afirmou ter 
feito o plantio, não havia mudas ou o plantio foi mal feito. Além da ausência 
de transparência, houve diversas dificuldades de diálogo, como no caso da 
implantação do parque Billings. Este parque deveria ser construído em local 
onde foram aterrados 500 metros de braço da represa. Porém, apesar das 
diversas críticas quanto ao fato do local alagar na época de cheia, o que gerou 
um pedido da prefeitura de que parte do recurso que seria utilizado para o parque 
fosse destinado de outra forma, a DERSA insistiu em seu projeto paisagístico já 
definido215.

214 Disponível em: <http://noticias.band.uol.com.br/cidades/noticia/?id=100000454677>.  
Acesso em 5 de abril de 2016.
215 Disponível em: <http://www.abcdmaior.com.br/materias/cidades/estragos-do-rodoanel-
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Em suma, quase seis anos após a inauguração do trecho sul do Rodoanel, 
muitos dos parques prometidos à população ainda não foram entregues216. Neste 
tempo, a DERSA tentou passar suas responsabilidades para outros órgãos, deixou 
de fazer o repasse prometido, como no Parque da Juventude em Mauá, e utilizou 
como exculpatória apenas a demora de algumas desapropriações, mesmo após 
o decurso de seu prazo legal e muito após o prazo da razoabilidade. 

2.2. Áreas de mananciais afetadas 

Dois importantes reservatórios de recursos hídricos do estado de São Paulo 
são cortados pelo trecho sul do Rodoanel: as represas Billings e Guarapiranga. 
Juntas, são responsáveis pelo abastecimento de quatro milhões de habitantes 
da região, que possui alta densidade demográfica devido à proximidade com o 
centro do eixo econômico do Sudeste. 

A área em estudo sofre um quadro crítico no que se refere aos recursos 
naturais. A baixa disponibilidade natural de água em relação ao tamanho da 
população, aliada à ausência de políticas públicas de proteção aos mananciais, de 
conservação e reutilização da água e de conscientização sobre o uso gera já há 
muitos anos uma ameaça de necessidade de racionamento da água.217 Um claro 
exemplo da crise de abastecimento hídrico é o episódio ocorrido em São Paulo 
em 2014, provocado pelo esvaziamento dos reservatórios da Serra da Cantareira, 
também afetada pelo Rodoanel (em seu trecho norte).

A Bacia Guarapiranga abastece aproximadamente 3,8 milhões de pessoas218, 
apesar de ser o manancial mais ameaçado da Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP). Estima-se que oitocentas mil pessoas habitam as proximidades dessa 
bacia, o que representa um conflito com a Lei de Proteção aos Mananciais. 

A ocupação irregular das proximidades das represas compromete a qualidade 
da água a curto e longo prazo, uma vez que grande parte dessa população não 
terá acesso ao saneamento básico adequado, o que resultará no despejo de 
esgoto na represa. A quantidade de água disponível, por sua vez, é prejudicada 
pela supressão de Mata Atlântica (estudada anteriormente) e da vegetação ciliar, 
visto que a ausência destas implica a diminuição da evapotranspiração vegetal e 
da retenção de vapores d’água, interferindo negativamente no ciclo d’água. 

A Bacia Billings, além de enfrentar graves problemas de ocupação irregular 
que comprometem a qualidade e quantidade de água disponível, sofre 
com a eutrofização, causado pela grande quantidade de esgoto despejado 

em-sao-bernardo-continuam-sem-compensacao->. Acesso em 07 de abril de 2016.
216 Disponível em: <http://www.abcdmaior.com.br/materias/cidades/sao-bernardo-tera-
audiencia-para-criar-unidades-ambientais>. Acesso em 05 de abril de 2016.
217 Disponível em: <http://site-antigo.socioambiental.org/esp/rodoanel/pgn/index_html>. 
Acesso em 02 de abril de 2016.
218 NASSIF, Danilo Gonçalves; SUZUKI, Denis Kenhiti; TRANCOSO, Diogo Luís Tapa. Impactos 
ambientais do Rodoanel sobre os mananciais; 2008, p. 7
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inadequadamente. Esse processo consiste no crescimento considerável de 
fitoplâncton e macrófitas aquáticas, que aumentam a decomposição orgânica 
na água, que demanda oxigênio dissolvido. Isso resulta na diminuição da 
disponibilidade de oxigênio da água, comprometendo sua composição, cor e 
transparência219, tornando necessário o emprego de processos demorados 
e caros de tratamento para o consumo humano. Essa constatação escancara 
um sério conflito vivido pelos gestores paulistas: cada impacto ambiental 
negligenciado durante o licenciamento de obras públicas em nome da economia 
e da geração de capital implicará complicações que, para serem sanadas, irão 
demandar investimentos ainda maiores de recursos e de tempo. 

Não bastasse, a construção do Rodoanel implicou no aterramento de mais 
de 500 metros do braço da represa, embaixo da Ponte Billings. O presidente 
do Movimento de Defesa da Vida de São Bernardo afirmou que a DERSA se 
comprometeu perante o Conselho Estadual do Meio Ambiente a realizar o 
desassoreamento, já que este fenômeno foi responsável por uma redução de 
200 mil m3 da capacidade da Bacia Billings. Contudo, ainda de acordo com o 
advogado ambientalista, nada foi feito.220

O principal fenômeno decorrente da implantação do trecho Sul do Rodoanel 
é a ocupação das áreas de mananciais, das proximidades das represas Billings 
e Guarapiranga, que acontece de forma desordenada, irregular e, inclusive, 
antijurídica. Os impactos ambientais causados por essa ocupação ultrapassam 
o comprometimento da quantidade e qualidade de água disponível. Há também 
poluição sonora, visual e atmosférica, que prejudicam a qualidade do ar e 
de vida na região. Além disso, a urbanização e o desmatamento provocam a 
impermeabilização do solo e a consequente alteração do sistema de drenagem 
natural, além da erosão e do assoreamento.

2.3. Fauna afetada 

O empreendimento do Rodoanel atravessa locais que servem como habitats 
para a fauna. Dessa forma, além de o desmatamento prejudicar o modo de vida 
de tais animais, existe também a questão dos atropelamentos, visto que por 
vezes animais se arriscam atravessando a rodovia, podendo inclusive causar 
sérios acidentes.

Com a construção da rodovia, há uma fragmentação de remanescentes 
florestais que circundam o empreendimento, o que prejudica a dispersão e o 
deslocamento da fauna, a qual fica isolada em novas unidades florestais. Diante 
de tal isolamento, a sobrevivência de algumas espécies passa a ser prejudicada 
devido à competição por território, alimento e parceiros sexuais para a reprodução 

219 SOUZA, Nadia Aquino de. Impactos ambientais decorrentes da construção do trecho sul 
do Rodoanel Mário Covas. 2009, p. 40.
220 Disponível em: <http://www.abcdmaior.com.br/materias/cidades/sao-bernardo-negocia-
novos-parques>. Acesso em 08 de abril de 2016.
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da espécie. Diante de tal cenário, é possível pensar até na extinção de algumas 
dessas espécies.

Buscando mitigar esse impacto, houve a criação de corredores de fauna221, os 
quais consistem em pontes, viadutos ou túneis que servem para ligar diferentes 
remanescentes florestais que circundam o empreendimento. Assim, busca-se 
garantir a dispersão das espécies de fauna, contribuindo para que mais indivíduos 
sobrevivam, pois há maior oferta de território e de alimento. 

Além disso, a circulação de animais é de vital importância para a troca 
genética entre parceiros sexuais, fator essencial para a manutenção da espécie, 
visto que a falta de variabilidade genética pode ser responsável por uma extinção 
em massa de espécies. Outro ponto relevante é o de que esses corredores 
também buscam evitar que animais sejam atropelados na tentativa de atravessar 
a rodovia, o que pode inclusive causar graves acidentes, diminuindo assim a 
segurança dos usuários. Dessa forma, a curto prazo, reduz-se a mortalidade de 
animais, e, a longo prazo, evita a extinção de espécies.

Além de beneficiar os próprios animais, os corredores de fauna também 
são de suma importância para a manutenção das florestas locais. Os processos 
de polinização e de dispersão de sementes e frutos é feito em grande parte 
pelos animais. Assim, ao facilitar a circulação deles por diferentes unidades de 
remanescentes florestais, facilita-se também esses processos, garantindo assim 
a manutenção da flora, bem como a troca genética entre as unidades, o que 
também é essencial para reprodução vegetal.

Além disso, através de plantios compensatórios, a DERSA também busca 
criar novos habitats para a fauna local. No entanto, mesmo após mais de cinco 
anos em que o Trecho Sul do Rodoanel já está em funcionamento, diversos 
parques e unidades ambientais que faziam parte do plano de compensação ainda 
não foram entregues. Dessa forma, há um grande prejuízo para a fauna local, a 
qual perdeu espaço considerável de seu habitat e ainda não foi compensada com 
novas áreas florestais.

3. Impactos sociais

Conforme demonstrado por Nathalia Lucas de Souza222, para o coordenador 
de gestão ambiental do Rodoanel, Rubens Mazon, não foi identificado problema 
que invalidasse o traçado escolhido pela Dersa para realizar a obra, uma vez 
que teria sido priorizado um traçado que não atingisse áreas ocupadas pela 
população. No entanto, não foi o que ocorreu na prática. A obra causou impactos 
como a desapropriação de diversas áreas, e externalidades negativas como 
adensamentos populacionais. Dessa forma, mostra-se de suma importância 
analisar algumas dessas situações e procurar entender de que forma a DERSA e 

221 Disponível em: <http://www.grupoecoeco.com.br/passagem-de-fauna/>. Acesso em 
04/04/2016.
222 Ibidem, p. 58 e 59.
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o Governo do Estado de São Paulo internalizaram esses custos socioambientais.

3.1. Aldeias indígenas afetadas

Com a construção de todo o empreendimento, três aldeias indígenas foram 
afetadas. As aldeias Krukutu e Barragem foram afetadas pelo Trecho Sul, enquanto 
a aldeia do Jaraguá pelo Trecho Oeste. Diante do impacto socioambiental causado 
aos índios Guarani, em 2002 o Ministério Público Federal ajuizou uma ação contra 
a DERSA e o Governo do Estado de São Paulo, requerendo a anulação dos atos 
ligados à construção do Rodoanel223.

Como consequência dessa ação, a DERSA assinou um Termo de Ajustamento 
de Conduta se comprometendo a adquirir novas áreas para os guaranis dessas 
três aldeias, para assim compensar os impactos causados pela construção da 
rodovia, tais como adensamento populacional, falta de espaço físico para caça 
e plantio e problemas de abastecimento hídrico. Em um primeiro momento, 
a DERSA justificou sua demora em cumprir o acordo pois a União deveria 
desapropriar as terras que seriam destinadas aos indígenas. No entanto, a União 
afirmou ser de responsabilidade do Estado de São Paulo, visto tratar-se de obra 
estadual. Diante desse impasse, decidiu-se pela compra de novas terras.

Dessa forma, a DERSA disponibilizou uma quantia para a aquisição dessas 
novas terras para a realocação dos guaranis apenas em 2010. A Funai era 
responsável por pré-selecionar as áreas, cabendo aos indígenas escolher o local 
final, com base em visitas e conversas com os proprietários das terras. Vale 
pontuar que o processo de aquisição de novas áreas teve início em 2006.

Assim, a compensação da empresa limitou-se à cessão de seis milhões de 
reais, valor esse que foi determinado em um acordo entre órgãos públicos e a 
empresa, e não por um estudo socioambiental detalhado sobre as necessidades 
de cada aldeia atingida. Além disso, esse valor deveria ser divido entre as aldeias 
afetadas pelo trecho sul e o oeste do empreendimento. Diante de tal cenário, 
o valor se mostrou insuficiente para a aquisição das terras necessárias aos 
indígenas.

No mais, conforme será exposto mais adiante, os guaranis tiveram grandes 
dificuldades para serem ouvidos durante reuniões e audiências públicas. Diante 
de tal silenciamento, quase foram vítimas de um péssimo acordo firmado entre 
órgãos públicos e a DERSA, o qual previa uma compensação de apenas um 
milhão e meio de reais. Dessa forma, coube ao Ministério Público Federal intervir 
para garantir que a justiça socioambiental fosse respeitada.

Tendo em vista a demora do processo de compensação e realocação e os 
problemas de diálogo entre guaranis e os órgãos estaduais, fica evidente o descaso 
da DERSA e do Governo do Estado de São Paulo em solucionar tal questão da 
forma mais rápida e justa possível. Além disso, a quantia de seis milhões de 

223  Disponível em: <http://cpisp.org.br/indios/html/saiba-mais/126/terras-guarani-sao-paulo.
aspx>. Acesso em 06/04/2016.
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reais se mostrou insuficiente para a realização do projeto de compensação, o 
que mais uma vez demonstra uma falta de empenho na realização do projeto 
de compensação e realocação. Assim, apesar de serem diretamente atingidos 
pela construção do empreendimento, os indígenas apresentam uma grande 
dificuldade em conquistar seus direitos à indenização e à terra.

3.2. População deslocada 

Para possibilitar a obra do trecho Sul do Rodoanel, seria necessária a 
desapropriação de 1.813 imóveis localizados na área de implantação224. Trata-
se de um processo no qual o interessado na construção do empreendimento 
compra os imóveis das famílias que ali residem, obrigando-as a abandonar sua 
moradia e encontrar outro local apropriado e acessível para residir.

A DERSA, companhia responsável pelo empreendimento, alega que a maioria 
desses imóveis foram desapropriados de forma amigável, isto é, os moradores 
aceitaram receber o primeiro preço proposto pela empresa em troca da entrega 
da casa. Poucas delas precisam ser encaminhadas ao Judiciário, o que acontece 
quando o expropriado não aceita o valor proposto a princípio pela empresa, 
julgando ser este prejudicial à manutenção de seu patrimônio.

Entre os habitantes da região que precisava ser desapropriada, havia 1.628 
famílias com a situação mobiliária irregular, isto é, sem a devida documentação da 
posse de seus imóveis. Destas, 45% optou por receber da DERSA em troca da 
casa uma unidade habitacional da CDHU que atendesse suas demandas. O 55% 
restante optou por receber um valor correspondente às benfeitorias realizadas nos 
imóveis que possibilitasse sua realocação para outro local onde pudesse habitar 
regularmente. Isso fez com que não fosse utilizado o sistema de indenização 
fixa, que é notório por não possibilitar de fato que as famílias encontrem um local 
acessível para estabelecer moradia dentro de suas possibilidades financeiras.

Contudo, as iniciativas tomadas pela DERSA não foram suficientes ou não 
foram implementadas com sucesso, uma vez que o déficit habitacional na 
região desapropriada para as obras ainda não foi plenamente resolvido. Ainda 
há famílias sem moradia regularizada porque as desapropriações judiciais ainda 
não se finalizaram em sua totalidade225, não havendo qualquer ação da empresa 
para solucionar as demandas sociais. A questão gerou inclusive uma intervenção 
do MTST, que organizou um acampamento em uma área ociosa de propriedade 
da DERSA em Mauá226. Além disso, as compensações aos danos ambientais 
causados, previstas anteriormente às obras, ainda não foram realizadas.

224 PAZ, Alberto Sarmento. Rodoanel: os legados do trecho sul. 1ª ed. São Paulo. DERSA, 
2010. p. 75.
225 Disponível em: <http://www.abcdmaior.com.br/materias/cidades/estragos-do-rodoanel-
em-sao-bernardo-continuam-sem-compensacao->. Acesso em 6 de abril de 2016.
226 Disponível em: <http://www.abcdmaior.com.br/materias/cidades/mtst-ocupa-terreno-da-
dersa-as-margens-do-rodoanel-em-maua>. Acesso em 6 de abril de 2016.
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3.3. Outros impactos à população local 

Somando-se aos impactos ambientais e ao deslocamento do local de moradia, 
qualquer grande obra gera diversas consequências indiretas para quem mora 
em seus entornos. Em obras como o Rodoanel as quais a população local não 
é utilizada como mão de obra, as consequências negativas tendem a superar 
consideravelmente as positivas.

Uma grande questão são as consequências indiretas, usualmente não 
previstas pelo projeto, às vezes por sua imprevisibilidade, mas normalmente pela 
ausência de estudos de qualidade. Como exemplo de externalidade positiva, há a 
constatação que durante a obra houve um aumento considerável no comércio da 
região, pela chegada dos trabalhadores. Apesar de diversas denúncias de contas 
não pagas pelos operários, é inegável o estímulo à economia local, gerando bons 
lucros para os comerciantes, além do desenvolvimento de atividades de lazer, 
como os “forrós”. Não obstante, esse estímulo à vida noturna também gerou 
aumento de prostituição, consumo e tráfico de drogas e violência.

Outrossim, há o relatório técnico “Impactos Econômicos e Sociais da 
Implantação do Rodoanel”227 elaborado pelo Centro de Estudos de Política e 
Economia do Setor Público (CEPES – FGV) e o Laboratório de Urbanismo da 
Metrópole (Lume – FAU USP), que identificou dois cenários possíveis, ambos 
potencialmente problemáticos. Um deles seria a formação de uma “bolha” de 
emprego, que geraria uma urbanização e ocupação do solo desenfreada de 
forma a grandemente prejudicar a questão ambiental. Contudo, tal cenário não é 
muito provável devido ao fato de o Rodoanel ser uma via expressa com poucos 
pontos de acesso. Sem embargo, o cenário alternativo é preocupante, já que 
essas mesmas características tornam o ponto vulnerável ao tráfico de drogas, 
prostituição e disseminação de DSTs, como será analisado adiante.

3.3.1. Pontos de risco de exploração sexual

Uma das consequências não previstas mais graves refere-se ao surgimento de 
novos pontos de risco de exploração sexual. Segundo informações do periódico 
“O Estado de São Paulo”, existem 1.819 pontos vulneráveis para a exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras, ou seja, um ponto 
a cada 26,7 km, considerando apenas os locais já investigados pela Polícia 
Rodoviária Federal por casos de menores de idade submetidos à prostituição. 
Em São Paulo, esse número é ainda mais grave, de um ponto a cada 14,8 km.

Como tal impacto não foi previsto na obra, não foram realizadas as devidas 
políticas públicas de proteção social a crianças e adolescentes. Estas políticas 
poderiam ter sido realizadas no sentido de educação cidadã, conscientizando e 
buscando enfrentar as desigualdades socioeconômicas. Ademais, os próprios 

227 Disponível em: <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=35584563>. Acesso em 6 de abril de 2016
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responsáveis pela construção do Rodoanel deveriam ter realizado ações no 
sentido de proteção mais direta através de melhor iluminação e pontos de 
socorro, já que o Rodoanel não favoreceu, como a DERSA bem se orgulha, a 
ocupação e urbanização dos seus arredores.

3.3.2. Filhos do Rodoanel 

A utilização da mão de obra de outra localidade representou uma perda da 
oportunidade de gerar empregos na região. Contudo, existe outra consequência 
muito mais grave para a região. É o que ficou conhecido como “filhos do Rodoanel”, 
fenômeno noticiado por diversos periódicos. 

Em 2008, ano do pico das obras, houve um aumento de 31% no total de 
grávidas em São Bernardo e de 61% com menos de 20 anos. Nas unidades de 
saúde no entorno da obra o aumento foi de 40% a 80% e de 73% a 91% de 
gestações de adolescentes228. Moradores da região afirmam que foram dezenas 
de casos, fato confirmado até por conselheiros tutelares, com diversos relatos 
de operários maiores de idade engravidando adolescentes.

Quase todas essas mulheres foram abandonadas grávidas ou logo após 
o parto, deixando essas crianças “órfãs”. Muitas mulheres não conseguiram 
localizar esses homens, que voltaram para seus locais de origem com o fim 
da obra, e as que conseguiram só tiveram seus direitos respeitados quando 
entraram na Justiça. 

Ademais, como muito bem se sabe, há uma sistemática culpabilização da 
mulher em casos de gravidez acidental, atribuindo a elas a responsabilidade 
exclusiva sobre o uso de métodos anticoncepcionais. Assim sendo, essas 
mulheres abandonadas tiveram que, além de cuidar sozinhas de seus filhos, 
sofrer o preconceito que ainda hoje recai sobre as mães solteiras.

3.3.3. Concentração de poluição

Por fim, há de se considerar a questão da poluição. A DERSA orgulha-se da 
redução da poluição gerada na região da Avenida dos Bandeirantes e da Marginal 
Pinheiros, afirmando uma melhora na qualidade do ar na região devido a uma 
redução de 30% na emissão de poluentes.

Entretanto, essa poluição não deixou de ser gerada e sim foi deslocada junto 
com os veículos de carga para o Rodoanel. Ou seja, não houve alteração no fator 
em si, apenas nos atingidos por ele. Logo, a população que vive na região, a qual 
já é, por suas condições socioeconômicas, mais vulnerável, tem sua qualidade de 
vida diminuída, levando a possíveis problemas de saúde para todos os habitantes.

Além disso, houve o prejuízo à saúde da população durante as obras, com uma 

228 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2407201101.htm>. Acesso 
em 3 de abril de 2016.
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enorme circulação de caminhões. Estes caminhões ainda destruíram diversas 
vias locais, as quais a DERSA prometeu recuperar. Entretanto, tais vias só foram 
restauradas graças à atuação do município de São Bernardo, após demandas 
populares no Orçamento Participativo, suprindo a obrigação não cumprida pelo 
governo estadual.

4. Judicialização e suas consequências

O Trecho Sul do Rodoanel foi palco de inúmeros problemas, tanto do ponto de 
vista processual, como ambiental e social. Dessa forma, tendo como instrumento 
a Ação Civil Pública, órgãos judiciais como o Ministério Público Federal buscaram 
sanar os conflitos. Assim, com a judicialização, foi possível se aproximar de ideias 
da justiça ambiental e socioambiental.

4.1. A ação civil pública e a tutela do meio ambiente

Com o surgimento dos direitos de terceira geração no âmbito do Estado 
Social de Direito, fez-se necessária uma alteração no paradigma de proteção de 
direitos, já que o modelo processual vigente era construído de modo a atender 
exclusivamente os direitos individuais. Estes direitos, conhecidos como direitos 
coletivos e difusos, tratam-se de “interesses que não pertencem a um titular, ou 
a um número perfeitamente determinado de titulares, e sim a uma coletividade 
mais ou menos determinada” (MOREIRA, p. 188/189).229 Desta forma, torna-
se evidente a necessidade de uma tutela processual coletiva que se some à 
tradicional tutela do Código de Processo Civil e, portanto, de novos mecanismos 
que se adequem à realidade da sociedade de massa e suas demandas. 

Os direitos tutelados são os difusos, ou seja, “o direito transindividual, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, ligadas 
entre si por circunstâncias de fato”230; os coletivos, “direitos transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares grupo, categoria ou classe de pessoas, 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”231; e os 
individuais homogêneos, direitos que têm origem comum e que são ficticiamente 
unidos para fins de economia processual e não contradição das decisões.

É nesta seara que surge a ação civil pública, a qual permite a materialização 
dos direitos previstos. Com efeito, a participação do Judiciário na efetivação 
de direitos difusos foi altamente potencializada pela edição da Lei 7.347/1985, 
conhecida como Lei da Ação Civil Pública. Como ensina a lição da sempre 
brilhante Ada Pellegrini Grinover232:

229 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ação civil pública. Revista Trimestral de Direito Público. 
São Paulo, nº 3, p. 187-203, 1993.
230 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015,  
p. 1496.
231 Ibidem, p. 1496.
232 BENJAMIN, Antonio Herman. Anais do 3º Congresso Internacional de Direito Ambiental, 
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A substituição de decisões atomizadas pelo tratamento molecular 
das controvérsias, levando à solução do Judiciário, de uma só 
vez, conflitos que envolvem milhares ou milhões de pessoas, 
significou tornar o juiz a peça principal na condução de processos 
de massa que, por envolverem conflitos de massa, têm sempre 
relevância política e social. Graças aos processos coletivos, o 
Judiciário, saindo de uma posição frequentemente distante 
e remota, tornou-se protagonista das grandes controvérsias 
nacionais.

Doutrinariamente, é possível afirmar que a Ação Civil Pública é um remédio 
especial cujo intuito é o de defender o indivíduo face ao poder público e a 
sociedade. Como características diferenciadoras podemos destacar a sentença 
e coisa julgada erga omnes e a legitimidade extraordinária.

A legitimidade extraordinária é oposta à legitimidade ordinária, pela qual 
somente os titulares da relação jurídica de direito material podem ser titulares 
da relação jurídica de direito processual. Na legitimidade extraordinária cria-se 
uma exceção pela qual se pode litigar em nome próprio sobre direito alheio, o 
que exige previsão legal. Esta previsão está no art. 5.º da Lei 7.347/1985, com 
redação determinada pela Lei 11.448/07, legitimando o Ministério Público (que 
possui o dever de defender os direitos transindividuais, pelo artigo 129, inciso III 
da Constituição), a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 
mista e a associação constituída há pelo menos 1 ano nos termos com finalidade 
relacionada.

No tocante à legitimidade passiva, nota-se que qualquer um pode figurar 
neste polo, visto que toda a coletividade, bem como o Poder Público, têm o dever 
constitucional de preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Em suma, 
o réu pode ser “pessoa física ou jurídica, tanto de direito público como de direito 
privado, que assume a responsabilidade, direta ou indireta, pelo empreendimento 
que lesione o meio ambiente”233. Ademais, a responsabilidade civil é objetiva de 
forma que independente de culpa, da legalidade do ato ou mesmo da autorização 
do Estado para tal, basta a demonstração do nexo de causalidade entre a ação ou 
omissão do agente e o dano causado ao meio ambiente.

Não obstante, a primeira previsão à ação civil pública situou-se na Lei Orgânica 
do Ministério Público (LC 40/81), elencando-a como função institucional do 
Ministério Público. Como já referido, em 1985, a Lei de Ação Civil Pública veio 
para melhor regulamentar este instrumento para a proteção do meio ambiente, 
consumidor e outros interesses transindividuais. Em 1988, com a promulgação 

30.05 a 02.06.1999. São Paulo: Imesp, 1999, p. 46.
233 JUCOVSKY, Vera Lúcia. Considerações sobre a Ação Civil Pública no Direito Ambiental. 
Disponível em: <http://daleth.cjf.jus.br/revista/numero3/artigo03.htm>. Acesso em 29 de março 
de 2016.



21º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
Teses de Estudantes de Graduação / Papers of Law School Students

154

da Carta Magna, a ação civil pública ganhou status constitucional, estabelecendo-
se como instrumento de apreciação judiciária de lesão ou ameaça de lesão a 
direitos coletivos, em respeito ao artigo 5º, inciso XXXV da própria Constituição.

Visto isso, passa-se à análise da adequação deste instrumento para a matéria 
ambiental. Ora, não há direito de maior difusão do que ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, já que este pertence a todos. Desta forma, o meio 
ambiente mostra-se o direito transindividual por excelência. 

Contudo, este bem é de difícil proteção na medida em que há grande 
dificuldade de reestabelecimento do status quo ante, bem como de previsão de 
todos os efeitos ecológicos anteriormente ao dano. Por esta razão, a ação civil 
pública busca simultaneamente interromper o fato causador de dano (usualmente 
através de obrigação de fazer ou não fazer) e obrigar o poluidor a realizar um 
ressarcimento em pecúnia (por uma obrigação de dar).

Na impossibilidade, não infrentequente, de reparação integral dos danos, há 
o estabelecimento de indenizatório em pecúnia. Porém, há enorme dificuldade 
em determinar o valor do meio ambiente e fixar o quantum debeatur. Por fim, 
esta insuscetibilidade de apreciação econômica leva à conclusão de que estes 
interesses encontram-se dentre os indisponíveis, sendo portanto, as ações 
imprescritíveis, tendo em vista o caráter prolongado, se não eterno, de toda a 
coletividade ao meio ambiente saudável.

4.2. Ação Civil Pública nº 2005.61.00.24427-1

Em 2003 o Ministério Público Federal propôs a Ação Civil Pública nº 
2003.61.00.025724-4, a qual tinha como objetivo requerer que o IBAMA assumisse 
a condução  do licenciamento dos trechos norte, sul e leste do empreendimento. 
As partes presentes na ação firmaram um acordo em julho de 2005, no qual 
o IBAMA ficou responsável por analisar e se manifestar sobre os impactos 
ambientais diretamente relacionados à Mata Atlântica, Reserva de Biosfera do 
Cinturão Verde e Áreas Indígenas. Além disso, o processo de licenciamento 
correria pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Por fim, 
também foi acordado que ocorreriam três audiências públicas buscando publicizar 
os estudos feitos sobre os impactos e a apreciação do pedido de licença prévia.

 Com o decorrer do processo de licenciamento, a FUNAI solicitou a 
realização de um estudo etnoecológico a respeito dos impactos que seriam 
causados às Terras Indígenas envolvidas. Dessa forma, o IBAMA determinou que 
a realização desse estudo deveria ocorrer antes da concessão da licença prévia 
para o empreendimento, uma vez que os estudos de impacto ambiental devem 
ser realizados antes de tal licença ser concedida para que seja possível avaliar 
a viabilidade da obra. O prazo mínimo determinado para tal estudo foi de três 
meses para cada uma das três aldeias afetadas.

 A Secretaria do Meio Ambiente, conforme disposto no acordo judicial, 
convocou duas audiências públicas. No entanto, elas foram convocadas 
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para outubro de 2005, ou seja, antes do prazo mínimo para a realização dos 
estudos etnoecológicos. Dessa forma, o Ministério Público Federal expediu uma 
recomendação visando à anulação dessas audiências, uma vez que a realização 
de uma audiência pública anterior à finalização dos estudos violaria o rito legal 
do procedimento de licenciamento, bem como iria contra o disposto no acordo 
judicial, o qual dispôs que as audiências seriam posteriores à conclusão dos 
estudos, justamente para que os resultados pudessem ser levados em conta 
pela população e pelos profissionais envolvidos. 

No entanto, considerando que a realização das audiências estava próxima 
e que o cancelamento delas poderia prejudicar a população, bem como 
considerando que a cada audiência pública mais informações são trazidas ao 
processo de licenciamento, o MPF concordou com a realização delas. Em uma 
das audiências públicas realizadas no mês de outubro, representantes guaranis e 
funcionários da FUNAI e do MPF requereram que com a conclusão dos estudos 
etnoecológicos houvesse a convocação de uma nova audiência pública com o 
fim específico de tratar das questões indígenas. Curioso ressaltar que, nessa 
audiência pública realizada em outubro, o Vice-Presidente da FUNAI proibiu que 
os funcionários do órgão que estavam acompanhando de perto o licenciamento 
do Rodoanel se manifestassem, de forma que precisaram se inscrever como 
cidadãos comuns para terem o direito à fala.

Ainda em outubro, a DERSA solicitou para o dia 19 uma reunião técnica 
na aldeia da Barragem. O objetivo seria explicitar os estudos realizados, tanto 
aos indígenas como à FUNAI. O MPF concordou com a realização da reunião, 
ressalvando que ela não substituiria a necessária audiência pública que deveria 
ser realizada após a conclusão dos estudos etnoecológicos.

No dia 18 de outubro, dia anterior à realização da conversa com os guaranis, 
a DERSA, a FUNAI e a Secretaria do Meio Ambiente - SMA, realizaram uma 
reunião interna. Em tal reunião, ficou acordado que o patrimônio indígena é de 
responsabilidade da FUNAI, órgão que, conforme disposto em um ofício expedido, 
não entendia haver nenhuma condicionante para a expedição da Licença Prévia 
do empreendimento, assim discordando do IBAMA. Assim, eles apontaram a 
possibilidade de se estabelecer uma negociação quanto à compensação para 
as aldeias indígenas, a qual consistiria na reserva de um milhão e meio de reais. 
Essa proposta deveria ser levada para as comunidades indígenas, as quais seriam 
ouvidas pelos representantes da FUNAI.

Já no dia 19, na reunião solicitada pela DERSA, compareceram representantes 
das três comunidades indígenas afetadas, bem como representantes do MPF. 
Os indígenas se manifestaram contrários ao acordo realizado no dia anterior 
entre a DERSA e os órgãos estaduais, considerando-o inconstitucional e ilegal 
do ponto do vista do licenciamento. Assim, como o acordo ia totalmente contra 
aos interesses dos guaranis atingidos, eles se posicionaram completamente 
contrários à construção do Rodoanel. Diante disso, pode-se observar que os 
indígenas não mais acreditavam que a FUNAI estava defendendo seus interesses.

Ainda em outubro, no dia 22, foi publicado no Diário Oficial que a DERSA teria 
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concluído o programa de audiências públicas. Além disso, em nota da assessoria 
de imprensa, afirmaram que o estudo já estaria pronto. No entanto, conforme 
dito anteriormente, isso iria contra a determinação mínima de três meses de 
estudos para cada aldeia. Além disso, o MPF já havia esclarecido que as reuniões 
realizadas em outubro não seriam válidas como audiências públicas para o 
processo de licenciamento, pois elas só poderiam ocorrer após a conclusão dos 
estudos etnoecológicos.

Diante dos fatos supramencionados, no dia 25 outubro de 2005, o Ministério 
Público Federal propôs a Ação Civil Pública nº 2005.61.00.24427-1234 com 
Pedido de Tutela Antecipada em face da FUNAI (Fundação Nacional do índio), 
da DERSA (Desenvolvimento Rodoviário S/A), do IBAMA (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) e do Estado de São Paulo. Vale 
pontuar que esta ACP, por tratar do processo de licenciamento do Rodoanel, foi 
considerada conexa à ACP nº 2003.61.00.025724-4.

O MPF requereu, em síntese, que, somente após a conclusão pela DERSA dos 
estudos etnoambientais sobre as aldeias Krukutu e Barragem e sua submissão 
à audiência pública, a FUNAI emitisse parecer fundamentado sobre a viabilidade 
do empreendimento e eventuais compensações e mitigações necessárias, o 
IBAMA elaborasse parecer definitivo e a Secretaria do Meio Ambiente - SMA 
apreciasse a Licença Prévia do empreendimento.

Após a conclusão do estudo, foi convocada uma audiência pública para o 
dia 21 de dezembro de 2005. No entanto, o MPF ressaltou que tal estudo não 
havia contemplado a aldeia do Jaraguá, assim suspendendo a audiência pública 
já convocada. No entanto, segundo o acordo assinado na já referida ACP nº 
2003.61.00.025724-4, o IBAMA deveria se manifestar sobre as aldeias Krukutu 
e Barragem, pois elas se localizam na região afetada pela construção do Trecho 
Sul do Rodoanel. Ou seja, não havia sido mencionada a necessidade de estudo 
sobre a Aldeia do Jaraguá, a qual foi afetada pelo Trecho Oeste e cujo estudo de 
impacto seria exigido para a licença de instalação.

Diante disso, o MPF, a DERSA e o Estado de São Paulo, em janeiro de 2006, 
firmaram um acordo judicial235. Foi proposto que a audiência de esclarecimentos 
às comunidades sobre os estudos etnoecológicos e demais estudos exigidos 
pelo IBAMA, a qual foi suspensa por força da antecipação de tutela parcialmente 
deferida, fosse redesignada pelo órgão licenciador para ser efetivada em prazo 
não inferior a cinco dias úteis a partir de sua convocação pela Secretaria do 
Meio Ambiente no Diário Oficial do Estado, considerando-se que os estudos 
realizados estiveram acessíveis para a população interessada e que a divulgação 
da audiência fosse realizada de forma a ampla. Além disso, a DERSA também 

234 Disponível em: <http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/102_01.MPF%20-%20
ACP%20Rodoanel.pdf>. Acesso em 02 de abril de 2016.
235 Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/sp/migracao/sala-de-imprensa-unidadeprsp/
pdfs-das-noticias/30-01-2006%20-%20Pendencia%20no%20trecho%20oeste%20do%20
Rodoanel%20deve%20ser%20informada%20ate%20abril.pdf>. Acesso em 02 de abril de 2016.
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ficou responsável por enfrentar as pendências ambientais já definidas e ainda 
existentes em face do Trecho Oeste, ficando a Licença Prévia e de Instalação do 
Trecho Sul subordinadas à eliminação dessas pendências, conforme cronograma 
juntado em anexo no acordo, ficando suspenso por 180 dias a ação de nº 
2002.61.00.007971-4, a qual tramitava na Oitava Vara Federal e tinha como objeto 
a operação do Trecho Oeste e suas pendências. Por fim, concordou-se pela 
revogação da decisão de determinou a suspensão da audiência pública marcada 
para o dia 21 de dezembro de 2005 e pela extinção da Ação Civil Pública.

Assim, em conformidade com o exposto acima, tem-se que o procedimento de 
licenciamento ambiental foi palco de inúmeras manobras para que sua aprovação 
fosse feita rapidamente e sem os estudos necessários. Além disso, é possível 
perceber também o descaso em relação aos guaranis diretamente atingidos pelo 
empreendimento, os quais sofreram violações de inúmeros direitos e quase 
foram vítimas de um péssimo acordo firmado entre a DERSA e órgãos estaduais.

4.3.  O papel do Ministério Público Federal na concretização da justiça 
ambiental

Os fatores ambientais não influenciam igualmente toda a população: as 
mudanças climáticas, o esgotamento de recursos naturais e o desequilíbrio 
ecológico afetam desigualmente diferentes grupos sociais ou diferentes espaços, 
tanto em escala global como nacional, estadual e municipal. A relação entre uma 
sociedade e o meio ambiente reflete suas desigualdades sociais, políticas e 
econômicas, o que se traduz principalmente pela distribuição dos grupos sociais 
no espaço236.

Essa assimetria entre os impactos causados nos diferentes setores da 
sociedade claramente se aplica ao caso do Rodoanel, uma vez que a população 
mais prejudicada foi aquela que, desapropriada de seus imóveis e com sérias 
dificuldades financeiras, passa a ocupar áreas irregulares para moradia. Como 
consequência, grande parte dessas famílias fica sem acesso a saneamento 
básico e a uma boa qualidade de vida.

Além disso, também há a população indígena que, devido à implantação do 
anel viário, passou a ter problemas como a superlotação das aldeias, falta de 
espaço físico para caça, coleta de frutos e plantio e escassez de recursos hídricos. 
Dessa forma, sem as devidas compensações, os guaranis acabam por arcar com 
os custos socioambientais de um empreendimento sobre o qual pouco puderam 
participar e opinar a respeito.

Uma possível explicação do porque esse fenômeno se observa na atualidade 
se baseia no desequilíbrio do poder, na influência de interesses individuais e 
particulares nas políticas públicas implementadas, no jogo político envolvido 
na relação entre o poder público e empresas interessadas na modificação do 

236 IORIS, Antônio Augusto Rossotto. O que é justiça ambiental. v. XII, n.2, p. 1,  
jul.-dez. 2009.
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meio ambiente provocada por seus empreendimentos, que muitas vezes afeta 
negativamente o processo de licenciamento ambiental, afastando-o de sua 
principal função: a proteção ambiental.

Com o entendimento da importância de considerar tais desigualdades 
ao realizar alterações no meio ambiente, foi definido o conceito de justiça 
ambiental, segundo o qual devem ser sempre aplicadas medidas redistributivas, 
participativas e compensatórias a fim de mitigar o impacto sofrido pela população 
mais vulnerável e de garantir a aplicação do princípio inserido no artigo nº 225 de 
nossa Constituição Federal237.

A atuação do Ministério Público Federal se dá segundo a ótica da justiça 
ambiental, e foi nesse sentido que foi instaurada a Ação Civil Pública estudada 
anteriormente. O interesse era proteger não apenas os biomas da área afetada 
pelas obras do Rodoanel, mas também a população indígena que ali habitava, 
cujos direitos e interesses muitas vezes são negligenciados em detrimento de 
empreendimentos que visem ao lucro ou à melhoria da qualidade de vida do 
restante da população, que era a justificativa para a construção do Rodoanel, que 
iria melhorar o tráfego na região metropolitana de São Paulo.

A justiça ambiental buscada pelo MPF considera que os interesses de uma 
parcela da população não podem se sobrepor aos de outra, por isso exigiu da 
DERSA um estudo sobre os impactos socioambientais trazidos pelas obras e 
a realização de audiências públicas para a discussão do tema, que suscitaram 
importantes conflitos entre os indígenas e a construção do empreendimento, 
além de escancarar as manobras políticas ocorridas durante o licenciamento 
ambiental em defesa dos interesses da empresa construtora.  

O jogo de forças e a discrepância entre os pareceres da FUNAI e do IBAMA 
em relação à necessidade de estudos prévios à concessão da Licença Prévia 
demonstram a importância da atuação do MPF, que tem legitimidade para, por 
meio de ACPs, fazer questionamentos e exigências de transparência no processo 
de licenciamento ambiental, sempre de forma isenta e imparcial, agindo em busca 
da proteção dos direitos e garantias individuais de todos os cidadãos brasileiros, 
especialmente os que se encontram em situação de maior vulnerabilidade.

5. Conclusões articuladas

5.1 O Ministério Público Federal desempenhou um importante papel com 
o ajuizamento de ações civis públicas. Através desse mecanismo, foi possível 
garantir que a população como um todo, mas principalmente a parcela mais 
vulnerável, tivesse seus direitos respeitados.

5.2 Apesar de o trabalho do MPF ter sido essencial ao estabelecer 
condicionantes ao licenciamento do Rodoanel, tal medida não é suficiente. É 

237 Art. nº 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.
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preciso que haja uma maior fiscalização para que a DERSA cumpra com todas as 
responsabilidades assumidas, pois é possível perceber problemas e demoras na 
execução de inúmeras condicionantes.

5.3. Conforme o exposto, o Rodoanel teve grandes impactos socioambientais. 
Tendo em vista a delicada situação da Mata Atlântica, em vias de extinção, e a 
enorme aglomeração populacional na região, este anel viário deve ser estudado 
de forma integrada e multidisciplinar, a fim de que este caso possa ser entendido 
com maior profundidade.
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10. A DINÂMICA DA JUSTIÇA AMBIENTAL

GIOVANNA MICALI
Aluna do 3º Semestre de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP)

1. Introdução

1.1 Paradoxo: os riscos no contexto atual

O conceito de riscos é discutido por diferentes sociedades em diferentes 
momentos históricos, o que consequentemente possibilita a identificação de 
diversas conotações positivas e negativas do conceito, configurando-se como 
um verdadeiro paradoxo.

No que tange ao aspecto negativo, em que se considera a possibilidade 
de efeitos catastróficos, a conotação é de perigo, resecum em latim. Já no outro 
plano de análise, considerando o viés positivo, evidencia-se o vocábulo italiano 
risicare, que sugere a ideia de ousadia, de opção e oportunidades.

Diante do capitalismo predatório do século XXI, não há dúvidas de que os 
riscos estão intrinsecamente relacionados com a economia, isto é, os riscos são 
inerentes ao instinto humano dinâmico que interfere no meio ambiente para a 
satisfação do seu bem estar. No entanto, a dúvida reside em qual das conotações, 
positiva ou negativa, será depreendida da análise do caso concreto.

1.2 Exame: os riscos na esfera da relação economia-natureza

O atual sistema econômico interfere no meio ambiente com o propósito 
de retirar materiais a serem processados para a satisfação da sociedade 
capitalista, e em seguida, devolve-os como resíduos. Para que nesta relação não 
se sobressaia o aspecto negativo dos riscos, de perigo, ameaça e incertezas, é 
necessário que a harmonia caracterize a relação economia-natureza, e que um 
cuidado ético-ambiental permeie o sistema econômico.

Tanto a economia como a natureza possuem um caráter dinâmico, a 
primeira é o agente transformador da segunda, a qual, por sua vez, modifica-
se pela intervenção da primeira. Esta relação deve ser harmoniosa238, a fim 
de que o risco detectado seja subentendido por um viés positivo, isto é, as 
oportunidades de conciliação entre desenvolvimento econômico, preservação 
ecológica e qualidade de vida, afastando ou diminuindo a emergência de perigos 

238 NUSDEO, Fabio. Curso de Economia. Introdução ao Direito Econômico. 9ª Ed. São Paulo: 
RT, 2015. 
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não incomuns dessa relação.

Para que seja possível balancear a relação aludida, é notório que um 
dos pratos da balança economia-natureza não pode pesar mais do que o outro, 
portanto é indispensável que a economia seja permeada por um cuidado ético-
ambiental. Este cuidado pressupõe a coibição do hiperconsumo239, isto é, 
vedação do consumo excessivo voltado para necessidades artificiais criadas 
pela sociedade capitalista, além da gestão dos resíduos resultantes da atividade 
econômica, a fim de que se preserve um planeta ecologicamente equilibrado, 
para presente e futuras gerações.

1.3 Diagnóstico: a prevenção, precaução e dinamicidade como fulcro da 
Justiça Ambiental

Os aspectos negativos, que tangem os riscos ambientais, devem ser 
tutelados pela efetivação de dois princípios: Prevenção e Precaução. Respaldado 
no art. 225, § 1º, I da Constituição Federal, a prevenção é aplicada quando os 
riscos são conhecidos e previsíveis, o que traz em a noção de um cuidado 
anterior a uma ameaça de lesão iminente, objetivando inibir ou limitar os perigos 
possíveis. Já a o Princípio da Precaução, evidencia-se no princípio 15 da RIO 92, é 
aplicado quando os riscos são desconhecidos e imprevisíveis, exercendo a função 
de  garantia contra riscos potenciais que até então, por falta de conhecimento 
científico, não podem ser identificados.

Ao lado deste princípio explícito, encontra-se outro entendido 
implicitamente em todo e qualquer ordenamento de Direito Ambiental. Trata-
se do Princípio Dinâmico, responsável pela noção de continuidade da saúde 
planetária tutelado pela prevenção e precaução, o qual busca balancear a relação 
economia-natureza, consagrando o comando de melhoria contínua.

A melhoria contínua240 é um processo constante de aprimoramento do 
sistema da gestão ambiental, delineado por um movimento cíclico que prevê, 
previne e volta a prever, visando atingir melhorias no desempenho ambiental 
global. Dessa maneira, para que se alcance a melhoria contínua é preciso que 
as ações estejam sempre envoltas pela precaução e prevenção, a fim de que se 
possa, na geração presente, otimizar o desempenho econômico sobre o meio 
ambiente, mas também transmiti-lo sadio para futuras gerações. 

Ora, é exatamente com base nesta postura sustentável que se 
depreende o conceito material de Justiça Ambiental, a qual será formalizada pela 
força preventiva e dinâmica do Direito, e por todos os instrumentos jurídicos 
disponíveis capazes de balancear a relação economia-natureza no plano prático. 
Uma vez balanceada esta relação, naturalmente, amplia-se os efeitos da Justiça 
Ambiental às esferas sociais e culturais, já que esse balanceamento tem como 

239 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo A transformação de pessoas em mercadoria. 
1ª Ed. São Paulo: Zahar.
240 CAVALCANTI, Clóvis.Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade 
sustentável. 
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consequências o capitalismo respaldado na “dignidade da pessoa humana, meio 
urbano saudável, atendimento às funções sociais de empresa, enfim, qualidade 
de vida, no mais amplo sentido da expressão.”241

2. Desenvolvimento e planos de análise

A identificação do risco ambiental origina uma consciência sustentável, 
a qual visa melhoria contínua da qualidade do meio ambiente, por meio da 
efetivação de instrumentos preventivos, precavidos e dinâmicos. Estes, dentro da 
análise pretendida por este trabalho, têm como objetivo evitar danos ambientais 
causados pelo hiperconsumo e pela ausência de gestão adequada de resíduos.

Destarte, analisaremos estes princípios e instrumentos sob o enfoque 
subjetivo e objetivo. O enfoque subjetivo é apresentado por um viés solidário, 
consolidado pela cooperação entre os sujeitos da relação economia-natureza. 
Já o enfoque objetivo, em última instância, pretende o que ousamos chamar de 
justiça ambiental, explicada a seguir.

2.1 Enfoque subjetivo: a Cooperação

O direito a um meio ambiente sadio e equilibrado firma-se como espécie 
do direito de solidariedade, isto porque, são solidários os direitos dependentes da 
participação de seus titulares para a efetivação da garantia material tutelada por 
eles próprios. Destarte, a proteção da sustentabilidade ecológica é um direito-
dever.

Se por um aspecto, os sujeitos detêm o direito ao meio ambiente 
sustentável, estes, por sua vez, como titulares de um direito solidário, também 
possuem o dever de preservação. Estes sujeitos são indicados pelo pronome 
“todos”, encontrado nas normas ambientais, o qual designa o conjunto de 
cidadãos, provenientes da geração presente e futura, titulares desse direito 
cosmopolita.242

Consoante a dinamicidade da relação economia-natureza, faz-se mister 
um regime permeado pela ação, ou o melhor, pela cooperação entre o setor 
empresarial e os demais segmentos da sociedade. Dessa forma, a sustentabilidade 
e a melhoria contínua do meio ambiente serão alcançadas por meio do movimento 
em conjunto destes sujeitos, coibindo o hiperconsumo e zelando, juntos, pelos 
resíduos resultantes de suas atividades.

241 D’ISEP, CLARISSA FERREIRA MACEDO. Direito Ambiental Econômico e a Isso 14000.2ª 
Ed. São Paulo: RT, 2004.
242 BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: A filosofia política e as lições dos clássicos. 
Rio de Janeiro: Editora Campus, 2000.
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2.1.1 Instrumentos 

Dessa forma, são destacados alguns instrumentos jurídicos de natureza 
preventiva-precavida-dinâmica, que quando conjugados, contribuem para a 
efetivação do regime da cooperação entre os sujeitos titulares do direito-dever 
ambiental, e, assim, permitem o balanceamento da relação jurídica economia-
natureza.

O despertar de uma consciência sustentável dos consumidores a partir 
da autodeterminação informativa do consumidor e a informação ambiental, 
em concomitância com a educação não-formal, contribui para a coibição do 
hiperconsumo.

Uma vez impugnado o hiperconsumo, é reduzida a produção de resíduos, 
os quais deverão ser posteriormente tratados de maneira adequada pela Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, prevista na PNRS, mediante instrumentos como 
coleta seletiva e logística reversa.

2.1.2 Sobre o consumo: Informação ambiental

A tríade do direito de informar, de se informar e de ser informado 
compõe Direito à informação, previsto pelo art. 5º,XIV, da Constituição Federal. 
A informação, quando correta, clara, precisa, ostensiva243 firma-se como 
instrumento essencial para auxiliar a gestão do risco. Isso porque, ela oferece 
elementos que permitem verificar a extensão ambiental, econômica e social dos 
riscos, indicando as medidas corretas a serem tomadas para a prevenção de 
danos ambientais, pelo público, setor empresarial e os demais segmentos da 
sociedade. Assim, a comunicação entre estes grupos permite a cooperação entre 
eles, para que se previnam os danos ambientais decorrentes do hiperconsumo.

Analisaremos informação, destinada ao consumidor, a qual deve ser 
preenchida por um caráter educativo e instrumental. O caráter educativo supõe a 
conscientização da sociedade acerca da importância do atendimento das normas 
ambientais em determinado produto ou serviço, e, consequentemente viabiliza 
o consumo consciente e sustentável, reduzindo os resíduos. Já o caráter de 
instrumental possibilita a escolha de um produto ou serviço com qualidade 
sustentável pelo consumidor, além de permitir que os consumidores fiscalizem e 
exijam o cumprimento das normas ambientais pelo setor empresarial.

O caráter educativo fomenta a educação não-formal, prevista no art. 13 
da Lei 9795/99: “Entende-se por educação ambiental não-formal as ações e 
práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 
ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio 
ambiente”. Esta educação conduz a uma consciência sustentável, e, sensibiliza 
os consumidores para que considerem o requisito “seguir normas ambientais” 
como um indicador de qualidade de um produto ou serviço.

Em uma etapa de conscientização mais avançada, os consumidores vão 

243 Artigo 31, Código de Defesa do Consumidor
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além da escolha de produtos/serviços que contenham um padrão sustentável, 
movendo o seu olhar crítico para a aferição da necessidade ou não destes 
produtos, buscando selecionar somente o que lhe é suficiente para sobreviver.

Dessa maneira, os consumidores detectam a diferença entre o consumo 
e o consumismo244 proposto por Bauman. Consumo é uma condição inseparável, 
permanente e irremovível da sobrevivência biológica do homem. Já o consumismo, 
que leva ao hiperconsumo, associa a felicidade à satisfação de necessidades 
artificiais, criadas pela sociedade capitalista, sempre crescentes, o que implica 
na aquisição de produtos novos e o consequente descarte dos velhos.

Já no que diz respeito ao caráter instrumental, para que a informação 
ambiental torne-se instrumento de escolha dos consumidores é necessário que 
além de ser clara e acessível a todos, nela contenha notas dos aspectos de seus 
efeitos do seu consumo, ou de consequência dos resíduos de seu consumo sobre 
o meio ambiente,245 destacando a responsabilidade pós-consumo do consumidor, 
a fim de que possibilite a melhor escolha possível. A melhor escolha possível 
é viabilizada pela “a opção de compra daqueles que verdadeiramente revelem 
menor potencialidade de geração de dano ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado e à sadia qualidade de vida”.  246

Cabe salientar que uma nota informacional ambiental útil seria a indicação 
do ciclo de vida247 de cada produto, ou seja, a indicação das etapas compostas 
por  desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, 
o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Isso é vital para que o 
consumidor tenha uma noção sistêmica do quão uma escolha, pautada em 
requisitos sustentáveis, tem efeito “dominó” que afeta toda a cadeia de produção, 
trazendo como resultado final, um meio ambiente com mais qualidade.

Além de ser um instrumento de escolha, a informação ambiental também 
é um instrumento que permite que a sociedade fiscalize e exija do setor 
empresarial o cumprimento das normas ambientais e um padrão sustentável de 
produção, provocando uma saudável concorrência ambiental entre as empresas. 
Esta concorrência será responsável por mobilizá-las, de forma contínua, a atuarem 
de acordo com o princípio da sustentabilidade, resultando em um saldo positivo 
para todos.

A mobilização das empresas também será motivada pela exigência dos 
consumidores do cumprimento do dever de adequação e o dever de qualidade248. 
O primeiro tutela-se as expectativas legítimas do consumidor sobre a utilidade 
do produto ou serviço, enquanto o segundo supõe a observação das normas 

244 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo A transformação de pessoas em mercadoria. 
1ª Ed. São Paulo: Zahar.
245 MIRAGE, Bruno. Consumo Sustentável e Desenvolvimento: por uma agenda comum do 
Direito do Consumidor e do Direito Ambiental.
246 SODRÉ, Marcelo Gomes. Padrões de consumo e meio ambiente. Revista de Direito do 
Consumidor. São Paulo:RT, n 31, p.32, jul. set. 1999. 
247 Política Nacional de Resíduos Sólidos, art. 3, IV. 
248 MIRAGE, Bruno. Consumo Sustentável e Desenvolvimento: por uma agenda comum do 
Direito do Consumidor e do Direito Ambiental.
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ambientais em determinado produto ou serviço. Ressalta-se que tal assunto 
é ratificado pela resolução 3/2010 do Conmetro, que ao disciplinar o Termo de 
Referencia da avaliação do Ciclo do produto, estabelece com critério os impactos 
ambientais do processo produtivo.

Infere-se, pois, que a informação ambiental une, em regime de cooperação, 
a ação dinâmica de grupos com a finalidade prevenir danos ambientais. O Poder 
Público denota as normas ambientais a serem seguidas pelo setor empresarial, 
os quais fornecem as informações ambientais aos consumidores conscientes 
que incentivaram um padrão de consumo e produção sustentável. Estes grupos, 
aparentemente antagônicos, convergem seus interesses em prol de um meio 
ambiente com qualidade. 

2.1.2.1 Sobre os resíduos: Responsabilidade Compartilhada

Como resultado de uma sociedade voltada para o consumo excessivo, 
tem-se a geração demasiada e sempre crescente de resíduos sólidos249, o que, 
de uma maneira simplificada, pode ser definido como tudo aquilo, resultado da 
atividade humana, que é descartado. Antes da Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos, o Poder Público era o único incumbido pelo gerenciamento de resíduos, 
e, assim, coletava e eliminava-os em “lixões a céu aberto”.

Ao analisar este modo pelo qual, na maioria das vezes, os resíduos, eram, 
e infelizmente, ainda são tratados, constatam-se duas grandes complicações. 
A primeira faz referência à insuficiência do Poder Público de lidar, sozinho, 
com a questão dos resíduos cada vez mais perigosos e em maior número. O 
setor empresarial, composto pelos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, somados aos consumidores são grandes geradores de resíduos, 
no entanto, as obrigações destes sujeitos de zelar por seus resíduos não 
eram aferidas de acordo com a medida de sua responsabilidade pelo ciclo de 
vida do produto, o que, consequentemente, não permitia a responsabilidade 
compartilhada entre os sujeitos pela gestão integral dos resíduos.

Já outra grande complicação, relaciona-se com a ineficácia dos “lixões” 
a céu aberto, os quais não solucionam a problemática dos resíduos, muito pelo 
contrário, estes concebem outro problema: a poluição. Polui-se o solo, o ar e 
os lençóis freáticos, além de atrair vetores de doenças para áreas urbanas. 
Este modelo é um verdadeiro fracasso, um mero depósito de resíduos, o que 
claramente não corresponde a uma destinação  ambientalmente adequada.

Esta realidade caracterizava-se por um direito ambiental de produção,250 
isto é, modelo fragmentário que assenta sua abordagem em só uma etapa do ciclo 
de vida do produto (“descarte” de resíduos), desconsiderando todas as outras 
etapas, que se bem regulamentadas, poderiam contribuir para a não geração e 
redução de resíduos. Não inclui medidas preventivas e precavidas capazes de 

249 Política Nacional de Resíduos Sólidos, art Art. 3o , XVI. 
250 WINTER, Gerd. Ambiente, Sociedade e Consumo Sustentável. 20 Congresso Brasileiro 
de Direito Ambiental: Ambiente, Sociedade e Consumo Sustentável.2015.
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harmonizar a relação economia-natureza e assim evitar danos ambientais pela 
excessiva geração de resíduos, além de não instituir cooperação entre os sujeitos 
para que eles, juntos, possam definir um novo padrão de produção e consumo 
sustentáveis.

Diante disso, constatou-se a necessidade de um novo modelo de gestão 
de resíduos sólidos, que contemple todas as etapas do ciclo de vida de um 
produto e distribua a responsabilidade a todos os sujeitos que dele participam, 
visando a sustentabilidade. Foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos que deu 
início a instituição deste novo modelo, ao prezar pela união de esforços dos 
sujeitos a partir do cumprimento das obrigações a eles impostas na medida de 
sua responsabilidade pelo ciclo de vida do produto, desde a concepção até a sua 
destinação final.

Esta medida de responsabilidade, por sua vez, será mensurada a partir 
da análise das diferentes dimensões política, econômica, ambiental, cultural 
e social, proposta pela gestão integrada. Esta análise complexa e completa, e 
principalmente dinâmica, da questão dos resíduos permite um redimensionamento 
metodológico do direito ambiental, o qual contempla todas as dimensões que 
interferem na geração de resíduos. Com base nisso, institui-se a ordem legal 
da a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos, bem como disposição e destinação final ambientalmente adequada dos 
rejeitos, com a evidente finalidade de prevenir danos ambientais ocasionados 
pela produção ou consumo não sustentáveis.

Portanto, quando se interpreta a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 
concomitância ao Princípio do Poluidor-Pagador, percebe-se a clara intenção de 
garantir a Justiça Ambiental a geração presente. Isto porque, este princípio, além 
de se preocupar com a atual saúde planetária, redistribui os custos de prevenção 
e repressão de danos ambientais aos respectivos poluidores, internalizando o 
que antes recaia sobre toda a sociedade. Ademais, é inegável uma preocupação 
com o futuro, uma vez que ao buscarem a consagração da Justiça Ambiental, 
objetivam deixar como herança para as futuras gerações um planeta livre de 
resíduos sólidos excessivos.

Com base nesta visão macro foi explanada a sistematização da 
responsabilidade compartilhada, e, com ela, o fator dinâmico, preventivo e 
precavido que a sustenta, cabe, agora, uma visão microscópica. Segundo 
esta, serão identificados alguns instrumentos que viabilizam a aplicação da 
responsabilidade compartilhada, como por exemplo, a logística reversa e a coleta 
seletiva, apontando os sujeitos e suas respectivas parcelas obrigacionais em 
cada processo.

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a logística 
reversa251 consiste em um instrumento de desenvolvimento econômico e social 
que possibilita, a partir da cooperação entre todos os sujeitos envolvidos no ciclo 
de vida de um produto, a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial 
para seu reaproveitamento ou disposição final ambientalmente adequada. Os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes vão estruturar este 

251 Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art.3o , XII. 
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sistema; os consumidores ficarão responsáveis pela devolução do produto após 
o consumo aos sujeitos que estruturaram este sistema, de maneira que os 
fabricantes ou importadores possam reaproveitar ou, então, zelar pela destinação 
adequada dos resíduos.

Cabe, aqui, salientar que este processo abarca muito mais do que um 
simples ciclo de produzir-consumir-restituir-destinar. Em cada uma dessas etapas, 
há ações que viabilizam a gestão sustentável de resíduos. Na produção, por 
exemplo, deve haver uma preocupação com o ecodesign 252dos produtos, isto é, 
estes devem ser concebidos com o mínimo de material possível e com os que 
possibilitam a reutilização e a reciclagem de produtos e embalagens residuais. 
Na etapa de consumo e restituição, destacamos a responsabilidade financeira 
dos produtores em viabilizar o retorno dos produtos em fim de vida e reaproveitá-
los ou então promover a destinação final ambientalmente adequada.

Outro instrumento que traduz a aplicação da responsabilidade compartilhada 
é a coleta seletiva253, definida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos como 
a coleta de resíduos previamente segregados conforme sua constituição e 
composição. Observa-se que na sua própria definição, é instituída a cooperação 
entre o titular do serviço público que implantará este serviço, a segregação 
prévia de resíduos que será praticada por quem os gerou – setor empresarial 
e os demais segmentos da sociedade, e por fim, os órgãos SISNAMA, SVNS 
e do SUASA, ou o próprio setor empresarial os quais atuaram na reutilização, a 
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações.

A coleta seletiva permite identificar muito bem a questão da gestão 
integrada das diferentes dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 
social prevista na PNRS, haja vista que além de ser um instrumento ecológico, 
é também econômico e social. Consolida-se economicamente já que é possível, 
por exemplo, o reaproveitamento de resíduos sólidos dentro da própria cadeia 
do seu ciclo produtivo, criando novos produtos ou então reaproveitamento de 
resíduos para a produção de energia. Dessa forma, “a classificação de uma 
matéria como resíduo é dinâmica e está em constante evolução de acordo com 
as tecnologias disponíveis”254já que, cada vez mais, os resíduos são verdadeiras 
possibilidades de lucro. Ademais, é também, instrumento social, na medida em 
que a segregação prévia de resíduos permite que os catadores de materiais 
recicláveis tenham sua dignidade restaurada, “uma vez que não é mais necessário 
que os eles tenham que retirar do “lixo” os materiais recicláveis e reutilizáveis,”255 
o que promove a inclusão social dos catadores. 

252 Política Nacional de Resíduos Sólidos. Art. 31, I e Art. 32. 
253 Política Nacional de Resíduos Sólidos,Art. 3o, V.
254 LEMOS, Patrícia Faga Iglecias. Resíduos e Responsabilidades pós consumo. 2 
Ed.rev,,atual. e ampl. São Paulo:RT, 2012.p.211.
255 EMILIO, Patrícia Raysel. Política Nacional de Resíduos Sólidos: O Poder transformador e 
integrador da gestão jurídica dos resíduos sólidos. Mestrado em Direito. PUC. 2014.
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2.2 Enfoque Objetivo: Justiça Ambiental

O objeto tutelado pelo direito-dever ao meio ambiente é a Justiça Ambiental, 
que instrumentalizada pelo princípio do desenvolvimento sustentável, tem como 
fim a preservação da vida. O instrumento que viabiliza a Justiça Ambiental é 
o desenvolvimento sustentável que “é uma locução verbal em que se ligam 
dois conceitos, o conceito de sustentabilidade passa a qualificar ou caracterizar 
o desenvolvimento”. 256Ora, isto é o que possibilitará que a vida, a qual se faz 
referência, seja qualificada necessariamente pela dignidade e estendida a todos 
os seres vivos, da presente geração e também da futura.

No entanto, a efetivação da Justiça Ambiental e, conseguintemente, 
da vida digna a todos, está cada vez mais difícil de ser consumada, pois, 
atualmente, saúde planetária é ameaçada pelo hiperconsumo e a consequente 
produção excessiva de resíduos. Consoante Bauman, o incremento da produção 
econômica depende da noção de que o consumo excessivo de necessidades 
artificiais e infindáveis, criadas pelo mercado, está diretamente relacionado com 
o bem estar e a felicidade. Dessa forma, esta ideologia consumista acarreta a 
diminuição de vida “útil” aos produtos, uma vez que induz os consumidores a 
substituir produtos considerados ultrapassados por outros novos, o que, por sua 
vez, aumenta a velocidade com a qual produtos são transformados em resíduos.

Constata-se, pois, que o hiperconsumo e os resíduos exercem no planeta 
Terra uma enorme pressão, o que compromete a sua capacidade de auto-
regeneração257, e, assim, dá margem a um fenômeno de multiplicação de riscos 
globais, catastróficos e imprevisíveis258. Nem mesmo a comunidade científica é 
capaz de indicar, com certa previsibilidade, os impactos dos riscos no que tange 
a ameaça da saúde humana e planetária.

Verifica-se, portanto, que a sociedade fundada no consumismo e no 
descarte desenfreado dá origem a uma sociedade de riscos, com um enorme 
potencial de auto-destruição. Diante desta realidade, faz-se mister que o direito 
ambiental entre em cena, com o propósito de substancializar a Justiça Ambiental, 
a partir de um enfoque dinâmico, preventivo e precavido. Estes enfoques buscam 
uma aliança entre economia, ecologia e as demais dimensões da vida social, o 
que coibirá ou atenuará os riscos decorrentes da modernidade.

No entanto, o direito ambiental, a que se faz referência, não coincide com 
o perfil tradicional, o qual se mostra insuficiente por ser fragmentado e focalizar 
somente em uma etapa da produção. É necessária uma política ambiental mais 
gananciosa que objetive estabelecer um novo padrão de consumo e produção 
sustentável. Portanto, são necessárias normas abrangentes e completas, que 
regulem desde os requisitos da concepção de produtos até a pluralidade de 
disposição de resíduos, aferindo a exata parcela obrigacional aos sujeitos na 
medida de sua responsabilidade pelo ciclo de vida do produto.

256 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21 Ed. São Paulo:Editora 
Malheiros, 
257 Living Planet Report 2006, do WWF (World Wildlife Fund).
258 BECK, Ulrick. Sociedade de Risco, Rumo a uma outra modernidade. 2ª Ed. São Paulo: 
Editora 34, 2011.
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Portanto, faz-se mister um direito ambiental dos produtos que abranja 
uma perspectiva integrada que contemple todas as etapas do ciclo de vida dos 
produtos. Com essa complexidade, observa-se a integração das dimensões da 
vida em sociedade, que é um pressuposto para o desenvolvimento sustentável. 
Este é um princípio que radia seus efeitos aos aspectos políticos, econômicos, 
culturais e sociais, promovendo a consciência ambiental dos cidadãos, consumo 
sustentável, atendimento da função social da empresa, restauração da dignidade 
humana e da qualidade de vida.

O princípio do desenvolvimento sustentável está presente nas muitas 
conferências, documentos e deliberações internacionais sobre o meio 
ambiente, como por exemplo, na Conferência de Estocolmo/ 72 (princípios 5 
e 8), na Declaração da Rio/92 (princípio 3), no relatório Nosso futuro comum 
e entre outros. Todos convergem para a mesma idéia de que desenvolvimento 
sustentável é aquele capaz de atender as necessidades da presente geração, 
otimizando o desempenho econômico sobre o meio ambiente, sem comprometer 
o atendimento das necessidades de futuras gerações. Para alcançar o 
desenvolvimento sustentável, faz-se necessária uma perspectiva de preservação 
e precaução, uma postura antecedente a toda ameaça de lesão que coloque em 
perigo o atendimento das necessidades humanas. 

O desenvolvimento sustentável objetiva a harmonia entre as duas esferas 
essenciais para o atendimento das necessidades humanas, a economia e a 
natureza. Para tanto, este princípio depende de numa prática incessante de 
prevenção constante e de cuidado com o meio ambiente, visando a melhoria 
contínua da qualidade ambiental e da saúde planetária.

Logo, o redimensionamento metodológico do direito ambiental permeado 
pelo princípio do desenvolvimento sustentável, permite a efetividade da Justiça 
Ambiental. Isto porque, a Justiça ambiental é o grande efeito do balanceamento 
da relação economia-natureza, o que permite a continuidade da vida digna a todos 
os seres vivos, da presente e futura geração.

3. Conclusões articuladas

3.1. A Justiça Ambiental, que assegura a vida digna a todos os seres vivos da 
geração presente e futura, é formalizada pela força dinâmica, preventiva e 
precavida do Direito e por todos os instrumentos capazes de balancear a 
relação economia-natureza.

3.2. No aspecto subjetivo, a efetivação da Justiça Ambiental depende da 
cooperação entre Poder Público, empresas e os demais segmentos da 
sociedade. Estes sujeitos devem unir esforços em prol do desenvolvimento 
sustentável e da melhoria contínua do meio ambiente.

3.2.1 Estes sujeitos devem coibir o hiperconsumo, a partir de instrumentos 
como as informações ambientais, definindo, em contrapartida, um padrão 
sustentável de produção e consumo.
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3.2.2 Devem, também, prezar pela não geração de resíduos, além de 
compartilhar a responsabilidade pelo ciclo de vida do produto. Para tanto, 
utiliza-se de instrumentos como a logística reversa e a coleta seletiva. 

3.3. No aspecto objetivo, o redimensionamento do direito ambiental aliado ao 
princípio do desenvolvimento sustentável permite que a Justiça Ambiental 
irradie seus efeitos também para as esferas sociais e culturais, garantindo 
não só a vida, mas a vida digna a todos os seres vivos da presente e futura 
geração.


